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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 

Fornecimento de estirpes bacterianas para indústrias produtoras de insumos biológicos - Centro 
de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner (CRB-JD)  
 
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 

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

 
1.3. Descrição Sucinta 
 

 O uso de insumos biológicos, tais como os inoculantes para leguminosas contendo 
bactérias fixadoras de nitrogênio, é um dos principais exemplos positivos, desenvolvido no Brasil, 
de bioeconomia. Abrigado na Embrapa Agrobiologia, o Centro de Recursos Biológico Johanna 
Döbereiner (CRB-JD), desenvolve diversas atividades relacionadas diretamente com a produção de 
insumos biológicos desde a prestação de serviços de produção de inoculantes, que é objeto desta 
avaliação de impacto até o controle de qualidade de produtos, treinamento de estudantes e 
profissionais da indústria, pesquisa com coleção de culturas, caracterização microbiana, 
bioprospecção, desenvolvimento de bioprocessos microbianos etc. 
 

O CRB-JD foi criado para atender os objetivos da Portaria nº 409, de 15 de abril de 2014 do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, posteriormente alterada pela Portaria nº 130/2016 
(BRASIL, 2019), que instituiu a Rede Brasileira de Centros de Recursos Biológicos. 

 
O Centro de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner (CRB-JD) é um dos Centros da Rede 

mencionada acima, e foi criado a partir da integração entre as duas coleções de culturas 
microbianas presentes na Embrapa Agrobiologia, o Laboratório de Bioprocessos e o de Análise da 
Qualidade de Inoculantes, e tem como principal objetivo desenvolver pesquisas, prestar serviços e 
transferir conhecimentos de alta qualidade para a comunidade científica, visando o 
desenvolvimento biotecnológico nacional. 
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O conhecimento transferido do CRB-JD para a sociedade envolve o intercâmbio de estirpes 
microbianas com finalidade científica e biotecnológica, o depósito de estirpes com foco na 
preservação da biodiversidade, o desenvolvimento de novos produtos com base em 
microrganismos e o treinamento de estudantes e profissionais de instituições de pesquisa e 
indústrias. Por outro lado, entre os serviços prestados, estão os relacionados à análise de 
qualidade de produtos inoculantes de interesse agrícola, o repasse de produtos inoculantes 
microbianos para fins de difusão do uso de bioinsumos e a condução de testes de eficiência de 
novos produtos. O CRB-JD é reconhecido como uma das coleções oficiais mantenedoras do banco 
de germoplasma do MAPA, e membro da World Federation for Culture Collection. 

 
Sendo uma coleção oficial mantenedora do banco de germoplasma microbiano do MAPA, o 

CRB-JD provê ao setor privado e a outros centros de pesquisas estirpes constante na lista oficial do 
Ministério, seguindo as regras vigentes. Em especial, as indústrias de inoculantes e bioinsumos, 
tem uma obrigatoriedade legal de a cada 2 anos adquirir estirpes do banco de germoplasma, a fim 
de garantir a integridade e qualidade dos produtos produzidos. 

 
A análise da qualidade de produtos inoculantes de interesse agrícola é uma exigência legal 

que as indústrias brasileiras produtoras de inoculantes necessitam e que poucos laboratórios 
estão habilitados a realizar. Considerando que a Embrapa Agrobiologia possui uma tradição de 
mais de 30 anos neste tipo de análises, o CRB-JD buscou e possui cadastro junto ao MAPA para 
prestar serviços para as indústrias com o fim de análise de qualidade de produtos e este serviço já 
prestado desde de 2017. 

 
Além disso, possui junto ao MAPA o registro como Estabelecimento Produtor de 

Inoculantes Microbianos, equiparando-se a qualquer empresa produtora de insumos biológicos do 
Brasil, com registro comercial de 13 produtos inoculantes, sendo o seu foco a produção de 
inoculantes para as espécies agrícolas e florestais de baixo interesse das grandes indústrias. 

 
 Para abrigar este Centro, um prédio (Prédio Avílio Franco) foi construído com recursos da 
Embrapa, FINEP e emendas parlamentares. Também foram aportados recursos da FAPERJ através 
do projeto Modernização da coleção de cultura de bactérias diazotróficas da Embrapa 
Agrobiologia como suporte para a agricultura sustentável e conservação da biodiversidade no 
Estado do Rio de Janeiro e no Brasil (Edital Biota 12/2012), os quais foram fundamentais para a 
compra de reagentes e equipamentos e, principalmente, para a identificação molecular 
(sequenciamento do 16S rRNA) de cerca de 2000 bactérias.  
 

Hoje, o CRB-JD conta com mais de 4300 microrganismos depositados, sendo 70% 
identificadas em nível de gênero (http://alelomicro.cenargen.embrapa.br/AleloMicro/index.xjs). A 
grande maioria dos microrganismos depositados possuem ação de fixação biológica de nitrogênio 
e promoção de crescimento vegetal, no entanto, estudos tem sido conduzidos e novas 
funcionalidades tem sido descobertas tais como produção de metabólitos reguladores de 
crescimento, produção de compostos antagônicos a patógenos e solubilização de nutrientes.  

 
Atualmente, mais de 50 estirpes oriundas desta instituição estão na listagem de 

autorizadas pelo MAPA para a produção de inoculantes (Brasil, 2011), sendo destaques as 

http://alelomicro.cenargen.embrapa.br/AleloMicro/index.xjs
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espécies Azospirillum brasilense, Nitrospirillum amazonense (Sp 245), diversas estirpes de 
Bradyrhizobium e Rhizobium que estão presentes nos principais produtos inoculantes e 
promotores de crescimento para as culturas da soja, feijão e milho. Além disso, também são 
repassadas as indústrias produtoras, ou produzidos no próprio CRB, inoculantes para espécies de 
adubação verde, leguminosas e espécies florestais, muito utilizados em grandes áreas de 
restauração florestal no Brasil. 

 
 Sendo assim, o objeto de análise desta Avaliação de Impacto são as atividades relacionadas 
a prestação de serviços no repasse de estirpes e produção de inoculantes e/ou outros bioinsumos 
pelas indústrias produtoras. 
 
 
1.3.1 Resultado das ações de prestação de serviços  
 
 O CRB-JD atende a dois públicos distintos identificados como interno e o externo. O interno 
é composto pelas agentes da EMBRAPA, pesquisadores, analistas que demandam, sem custos, 
seus produtos para pesquisa, treinamentos, transferência de tecnologia etc. A segunda categoria, 
o público externo, composta por agentes que não pertencem à EMBRAPA e nem são parceiros de 
projetos. Neste caso o agente interessado desembolsar o valor correspondente aos custos de 
produção dos serviços solicitados e as despesas de correios utilizado para as entregas. Este grupo 
é composto, principalmente, pelas: Empresas e Indústrias, Universidades, Centros de pesquisa, 
Agricultores, Estudantes, entre outros.  
 
 Para poder realizar a prestação de serviços ao público externo foi, inicialmente, 
estabelecido convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – FAPUR (http://www.fapur.org.br/a-fundacao/) para 
a gestão dos recursos financeiros captados por meio dos serviços prestados pelo Centro. 
Atualmente a Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento – FAPED 
(https://www.faped.org.br/) também está credenciada junto a Embrapa para apoio às atividades 
do CRB-JD. A produção de inoculantes e estirpes para fornecimento para as indústrias produtoras 
de inoculantes segue a Instrução Normativa N° 13 de 2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
do Abastecimento. 
 
  No ano de 2018, ver tabela 1, foram realizados diversas prestações de serviços que 
resultaram em uma captação financeira na ordem de R$ 56.680,30. A presente avaliação de 
impacto se deterá exclusivamente sobre o repasse e uso de estirpes para industrias, mas também 
serão abordadas de forma sucinta os demais atividades do CRB.  
 
  Foram utilizados dados de 2018, pois as industriam utilizaram essas estirpes apenas no ano 
de 2019, após serem multiplicadas, embaladas e somente depois encaminhadas para venda ao 
agricultor que é o consumidor final. Se utilizássemos dados do ano de 2019 dos repasses 
realizados para as indústrias, não seria possível fazer a avaliação, pois a indústria necessita de uma 
tempo, que é variável, para produzir os inoculantes, realizar os testes de qualidade, embalar, 
transportar etc. até chegar no consumidor final, que são os agricultores. 
 

http://www.fapur.org.br/a-fundacao/
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 No ano de 2018, foram celebrados 10 contratos visando o repasse de um total de 23 
diferentes estirpes para a indústria. Estes geraram uma captação financeira na ordem de  
R$22.283,70, o que representa aproximadamente 40% do valor total negociado no ano.   

 
 No tocante a produção de inoculantes, para disponibilizar as 230 doses de inoculantes 
bacterianos para agricultores foram firmados 44 contratos de prestação de serviço, o qual 
resultaram em um valor final de R$6.150,00, que representa cerca de 11% do valor total 
negociado em 2018. Os inoculantes fúngicos foram repassados por meio da realização de 15 
contratos, movimentando um valor monetário de R$ 2.252,00, que representa cerca de 4% do 
valor total movimentado neste ano1.  
 
Tabela 1 – Resultados das prestações de serviço realizadas pelo Centro de Recursos Biológicos - 
Johanna Döbereiner em 2018 para público externo à EMBRAPA.  
 

 
  

Foram realizadas 112 análises para três diferentes contratos totalizando o valor de 
R$16.120,00.  Foram realizadas 3 inscrições para o curso “Recursos genéticos microbiano e 
promoção do crescimento de planta” realizado entre 24 e 28 de setembro de 2018 na Embrapa 
Agrobiologia cujos participantes foram enviados por empresas do setor.  

 
O CRB-JD também está envolvido diretamente com o desenvolvimento, em parceria com 

empresas privadas, de pelo menos 2 novos bioinsumos, os quais por ainda estarem em início de 
desenvolvimento, tem a sua confidencialidade protegida e não serão abordados neste relatório. 

 
  Já, para o público interno à Embrapa foram atendidas 99 solicitações de estirpes 
bacterianas, 60 solicitações de inoculantes bacterianos e 8 solicitações para Linhagens/inóculos de 
fungos micorrízicos.  

                                            
1 Como não são realizados contratos específicos para cada serviço, destes 15 contratos temos 3 que estão sendo contabilizados em 

duplicidade pois seu pedido foi em contratos que também solicitaram inoculantes bacterianos. Por isso, na tabela este registrado 
59-3=56. 
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1.3.2 Estudo de caso 
 
 Para esta avaliação foram selecionados somente clientes do CRB-JD que utilizam estirpes 
bacterianas para produção de inoculantes. Na tabela abaixo estão os 10 clientes selecionados, 
juntamente com a descrição dos produtos que adquiriram. 
  

 Empresa Contratante2 Objeto Contratado 

Empresa 1 
- Bradyrhizobium japonicum  SEMIA 5079 = BR 86,  Bradyrhizobium elkanii  SEMIA 5019 = BR 

29,  Azospirillum brasilense Ab-V5 = BR 12186,  Azospirillum brasilense Ab-V6 = BR 12391. 

Empresa  2 
Código CRB – JD:  85 – Bradyrhizobium diazoefficiens, Código CBR – JD: 86 – Bradyrhizobium 

japonicum, Código CBR – JD: 12186 – Azospirillum brasilense e Código CBR – JD: 12391 – 
Azospirillun brasilense 

Empresa  3 
Azospirillum AB-V5, Bradyrhizobium japonicum - Semia 5079 (BR 86)  e  Bradyrhizobium 

japonicum - Semia 5080 (BR 86) 

Empresa  4 
Bradyrhizoibum elkanii SEMIA 587 - BR 96; Bradyrhizoibum elkanii SEMIA 5019 - BR 29,  

Bradyrhizoibum japonicum SEMIA 5079 - BR 86 

Empresa  5 
Bradyrhizoibum diazoefficiens SEMIA 5080 - BR 85, Azospirillum Abv-5 -BR 12186, Azospirillum 

Abv-6 - BR 12391 

Empresa  6 Azospirillum brasilense abv5 e abv6 

Empresa  7 
 

Nitrospirillum amazonense BR11145 

Empresa  8 Azotobacter chroococum  

Empresa 9 BR 446 (Bradyrhizobium stylosanthis). 

Empresa  10 Uso da estirpe Bradyrhizobium sp SEMIA 6462  

 
  Como estes clientes estão dispersos por diversas regiões do pais não seria possível realizar 
visitas técnicas m seus empreendimentos, dessa forma as entrevistas foram realizadas através de 
um survey. Contudo apenas cinco dos dez clientes selecionados concordaram em participar da 
avaliação. O contato inicial foi feito via email, mas em seguida foram realizadas ligações 
telefônicas com objetivo de dirimir dúvidas e finalizarmos o relatório. 
 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 2010 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2017 

 

O ano de 2017 marcou a inauguração do prédio do CRB-JD onde finalmente se agrega em 
um mesmo espaço físico as diferentes atividades que compõe esse projeto. 
 
 
1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*:  

 
Não se aplica 

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  2017 

 

                                            
2 O nome das empresas foi suprimido por questões de sigilo comercial. 
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As primeiras atividades do CRB-JD dentro da configuração estrutural que existem hoje, e 
que engloba o atendimento ao público externo teve início no segundo semestre de 2016. 
 
1.8. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL x AC x DF x ES x PR x 

BA x AM x GO x MG x RS x 

CE x AP x MS x RJ x SC x 

MA x PA x MT x SP  x  

PB x RO x  

PE x RR x 

PI x TO x 

RN x  

SE x 

 
1.9. Beneficiários 
 

A tecnologia de produção de estirpes é repassada para as indústrias produtoras de 
inoculantes que distribui seus produtos por todo o brasil, sem restrição de localidades, bastando 
interesse comercial de adquiri-las. 

 
Ao longo da cadeia produtiva, diferentes agentes se beneficiam da tecnologia. Os 

agricultores, pequenos, médios e grandes, são os beneficiários principais da inovação, obtendo 
maiores produtividades com menores custos. Neste estudo, a indústria produtora de inoculantes é 
o elo da cadeia que receberá atenção especial. É um importante beneficiário das tecnologia pois 
sua expansão com criação de novos empregos depende diretamente desse tipo de tecnologia 
desenvolvida e difundida pelo CRB-JD. Estudantes, técnicos, extensionistas, pesquisadores e suas 
instituições, juntamente com os consumidores do produto final (alimentos em geral) também se 
beneficiam do uso das estirpes repassadas pelo CRB-JD. 

 
No presente estudo estão sendo avaliadas empresas produtoras de inoculantes que 

trabalham com inoculantes para diversas culturas, listadas a seguir, e que possibilitam ter uma 
ideia do grau de abrangência da tecnologia, são elas:  soja, trigo, milho, pastagem, feijão, 
amendoim, feijão caupi e feijão de porco.  
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

 
 Nos anos recentes observou-se uma valorização acelerada dos insumos biológicos, em 
todos os setores da economia, cuja ideia fundamental é a de oferecer alternativas viáveis e 
sustentáveis para uma gradual e contínua substituição dos produtos corriqueiros obtidos 
essencialmente por síntese química. Deste modo, tem sido proposto o termo bioeconomia, que 
deve ser entendido de forma ampla como toda e qualquer atividade econômica derivada do 
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desenvolvimento de processos científicos e tecnológicos voltadas para o uso de produtos 
biológicos para melhorar e desenvolver atividades industriais (Wessler et al., 2010; Richardson, 
2012; Wield et al., 2013). O desenvolvimento da bioeconomia em escala global é um grande 
exemplo de que pesquisadores e sociedade tem procurado valorizar mais os recursos renováveis 
comparativamente aos não renováveis, buscando identificar problemas e oportunidade de 
crescimento.  
 
 Muitos países e mercados passam a introduzir o componente sustentabilidade na matriz 
decisória de investimentos estratégicos, fazendo reavaliações sobre as análises que levam em 
conta os custos de produção como centro da viabilidade de exploração de novos produtos, à 
medida que a sociedade está disposta a dispender mais recursos com produtos de origem 
renovável, que apresentem maior sustentabilidade e menor impacto ao ambiente (Staffas et al., 
2013; Wield, 2013). 
  
 No Brasil, apesar da bioeconomia ainda não estar organizada ao redor de uma “nova 
economia”, ela está enraizada na base da exploração agropecuária, seja por meio do disseminado 
uso de biocombustíveis, passando por vários exemplos difusos e, por ora ocultos, nichos de oferta 
e consumo regionalizado, como o extrativismo, até os insumos biológicos, para os quais o Brasil é 
uma das grandes referências (Zilberman et al. 2013; Valli et al., 2018).  
 
 A exploração de microrganismos promotores de crescimento vegetal (MPCV), como os 
fixadores de nitrogênio é um exemplo mundial de bioeconomia e que o Brasil é destaque (Hungria 
& Franchini et al. 2005, Embrapa- Documento Visão 2030, 2018). O Brasil, é um dos países no 
mundo com maior exploração dos MPCV na agricultura, sendo a soja o grande destaque. Para esta 
cultura, o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio (N) atmosférico promove uma economia que 
supera U$ 13 bilhões ao ano pela substituição de fontes químicas de N por inoculação de 
sementes com bactérias eficientes (Hungria & Mendes, 2015). Além disso, esta substituição de 
fontes químicas promove diretamente uma redução de emissão de gases de efeito estufa que 
supera 300 milhões de toneladas de gases equivalentes de CO2 anualmente.  Segundo dados 
estatísticos apresentados pela Associação de Produtores e Importadores de Inoculantes (ANPII), 
hoje o Brasil produz anualmente mais de 73 milhões de doses de inoculantes, sendo a soja e o 
feijão os principais consumidores (ANPII, 2019). http://www.anpii.org.br/estatisticas/ 

 
Os ganhos que o uso de inoculantes, os produtos que provêm o nitrogênio biológico para as 

plantas, trazem para toda a cadeia é enorme e já bem conhecido: economia de bilhões de dólares 
para o país, pela menor importação de fertilizantes nitrogenados; uso de um insumo dez vezes 
mais barato; enormes ganhos ambientais pelo uso de um produto natural em cuja produção não 
há emissão significativa de gases de feito estufa e pela não poluição de curso d’água e lençol 
freático (ANPII, XXX). http://www.anpii.org.br/como-o-brasil-se-tornou-lider-mundial-no-uso-de-
inoculantes/). 

 
 

 

 

http://www.anpii.org.br/estatisticas/
http://www.anpii.org.br/como-o-brasil-se-tornou-lider-mundial-no-uso-de-inoculantes/
http://www.anpii.org.br/como-o-brasil-se-tornou-lider-mundial-no-uso-de-inoculantes/
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim (   )   não ( X ) 
 

Diante da pequena estrutura disponível em termos de equipe e recursos, a realização de 
uma avaliação de impacto econômico do fornecimento de estirpes bacterianas para indústrias 
produtoras de insumos biológicos é uma tarefa bastante complexa de ser realizada. A começar 
pela dificuldade em contatar as empresas que, por sua vez, estão distribuídas em diversas regiões 
do Brasil, limitando o contato pessoal, fundamental para estabelecer as relações de confiança 
necessárias para obtermos informações que são estratégicas para essas empresas: seus custos, 
receitas, lucratividade etc3. 

 
Ademais, deve-se considerar que os custos de implantação de uma unidade de produção 

de inoculantes não são elevados a ponto de impedir a entrada de novas empresas neste mercado, 
e a divulgação desse tipo de informação tenderia a favorecer a entrada de novas empresas o que, 
inevitavelmente, reduziria a lucratividade da atividade até um novo ponto de equilíbrio das curvas 
de oferta e demanda, como nos ensina a microeconomia. (Fergusson, 1999). 

 
Foi mencionado acima que se utilizou os dados de 2018 pois as industriam utilizaram as 

estirpes adquiridas neste ano apenas no ano seguinte, 2019, pois elas são multiplicadas, 
embaladas e somente depois encaminhadas para venda ao agricultor que é o consumidor final e 
isso ocorrem durante todo o ano seguinte após a aquisição. 
 
 Cada uma destas estirpes adquiridas pelas industrias foram direcionadas para a produção 
de inoculantes. Embora o custo de cada uma dessas estirpes seja perfeitamente conhecido, a 
estimativa do impacto econômico que elas geram na agricultura é uma atividade muito onerosa e 
exige uma equipe de especialistas na área econômica e deve ser realizada com trabalho a campo 
planejado e estruturado de forma a medir o impacto dos inoculantes de forma consistente. 
Contudo, dada a indiscutível importância do conhecimento desses impactos, sugere-se que a 
instituição destine recursos e treine pessoas para a realização dessa relevante tarefa. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos valores em reais (R$). 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2017 606.766,59 173.344,38 - 32.502,07 10.834,02 823.447,06 

2018 622.927,70 221.344,24 - 41.502,05 13.834,02 899.608,00 

                                            
3 Destacamos que como a equipe de avalição é composta por agrônomo com pós graduação na área de economia aplicada, busca-se ao máximo 
atender as solicitações quanto as avaliações econômicas das tecnologias analisadas. Estas avaliações não são realizadas somente quando não há as 
condições mínimas para isso. Ademais vale destacar que no parecer realizado pelo SDI sobre as avaliações de impacto do CNPAB de 2018 foi 
apresentada a seguinte afirmação: “A Embrapa Agrobiologia é uma unidade temática, em tese não precisa fazer análise de impacto econômico”. 
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2019 670.148,42 198.000,00 - 54.000,00 108.000,00 1.030.148,42 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 

 
De forma geral, os recursos destinados a manutenção dos bancos de germoplasma 

dividem-se em 2 grupos, sendo o “core funding” aquele destinado ao financiamento central dos 
trabalhos o qual é complementado com fundos acessórios. Na EMBRAPA a destinação destes 
recursos se dividem em três vertentes a microbiana, a animal e a vegetal.  

 
Até recentemente a manutenção desses bancos estevam consignadas aos Macroprogramas 

e foram disponibilizados por meio dos Macroprogramas 2. Atualmente esses recursos são 
destinados às unidades através de projetos cuja amplitude é de 5 anos. 

 
A conservação e manutenção dos bancos tem elevados custos e incluem o enriquecimento 

com novas aquisições, despesas com sequenciamentos etc. 
 
Os recursos advindos do convênio realizado com as Fundações de Apoio são uma das 

fontes de captação destes recursos, mas os projetos externos - FAPERJ e CNPq - ainda constituem 
o maior montante de captação. Cerca de 60% dos custos de produção de estirpes estão 
relacionados à despesas de manutenção do banco de germoplasma, sendo que o restante 
constitui-se em taxas de retorno destinado as Fundações de Apoio a Embrapa. 

 
No ano de 2019, a principal captação de recursos ocorreu por meio dos contratos de 

prestação de serviços ao público externo correspondendo a cerca de 40% do volume total de 
captação. Dentre, os serviços prestados destaca-se um contrato firmado com a empresa do setor 
petroquímico, cujo objeto de contratação encontra-se protegido por confidencialidade, mas que 
representou uma captação de 17% do total de captação. O segundo valor em grandeza foi obtido 
com as bolsas de estudo para alunos de pós graduação que respondeu por cerca de 33% do total. 
O percentual restante (10%) foi obtido junto a FAPERJ com projeto interno da Embrapa. 

 
 Dos valores discriminados na Tabela 3.2.1.1, temos o maior montante relativo ao 

pagamentos de salários da equipe sendo seguidos pelos custos de administração, que em geral 
encontra-se em torno de 15% do total de despesas. 

 
Não devemos, obviamente, fazer uma análise restrita desses valores, pois como exemplo 

as estirpes são utilizadas pela indústria que resultam em ganhos de grande monta para os 
agricultores, consumidores e, principalmente, para a nação, mas que possuem mensuração 
complexa e custosa. 

 
Para obtenção do valor dos custos de pessoal foram utilizadas as tabelas publicadas 

anualmente no BCA. A partir delas e com ajuda dos pesquisadores é realizado uma estimativa da 
proporção do tempo gasto com as atividades do projeto em relação ao tempo total disponível, 
tomando em consideração a atuação de demais funcionários envolvidos nas atividades, sejam 
analistas, técnicos ou assistentes. 
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3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
1. Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro FAPUR. 
2. Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento – FAPED.  
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 

Para avaliação dos impactos Sócio Ambientais foram contatadas 10 empresas contudo só foi 
possível obter dados de 5 empresas localizadas nas regiões sul, sudeste e centro oeste. 

 
Como não há subdivisão em tipos de empresas de acordo com a distribuição familiar ou 

empresarial, foi utilizado apenas um tipo de média, a média geral. 
 
A pontuação média foi calculada a partir dos resultados obtidos na planilha “Ambitec-agro 8.15” 

para cada uma das empresas.  
 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim 1,25 
2. Mudança no uso indireto da terra Não - 
3. Consumo de água Não - 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 2,8 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - 
6. Consumo de energia Sim 3,3 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Não - 
8. Emissões à atmosfera Sim 5,2  
9. Qualidade do solo Não - 

10. Qualidade da água Não - 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Não - 
  
 

Todas as empresas entrevistadas passaram por processo de capacitação e treinamento de 
seus funcionários para poder produzir inoculantes bacterianos a partir das estirpes repassadas 
pela EMBRAPA. A tabela 4.1.1 apresenta os resultados da avaliação dos impactos ecológicos da 
tecnologia de uso estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos sobre o aspecto 
eficiência tecnológica. O item 1 discute a “mudança no uso direto da terra”, sendo que o aspecto 
“estoque de carbono” foi o único que foi afetado pelo uso da tecnologia recebendo a pontuação 
média geral de 1,25. E, de fato, a tecnologia é capaz de melhorar o estoque de carbono pois 
viabiliza os cultivos agrícolas que irão fixar carbono. Os demais componentes deste indicador não 
apresentaram sensibilidade a tecnologia. Os indicadores “prevenção de incêndios”, “produtividade 
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por unidade de área (efeito poupa terra)” e “biodiversidade produtiva” não foram afetados pela 
tecnologia de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos. 

 
Para o item 2 “mudança no uso indireto da terra” (Tabela 4.1.1), a tecnologia de uso de 

estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos não causou alterações em nenhum dos 
seus componentes. Não houve competição com produção de alimentos e nem pela propriedade 
da terra. Tão pouco houve alteração na pressão de deslocamento sobre áreas não agrícolas ou 

Interferência sobre a posse e uso pelas comunidades locais.  
 
Como este estudo aborda o ela da cadeia que está antes da porteira, a questão do 

consumo de água não é afetada diretamente, o que ficou bastante perceptível nas avaliações. Este 
indicador é composto de cinco componentes, os quais são descritos a seguir: “água para 
irrigação”, “agua para processamento (incluindo dessedentação)”, “comprometimento do uso por 
contaminação”, “uso além da disponibilidade temporária” e “comprometimento da captação / 
armazenamento”. 

 
 Para o item 4 “uso de insumos agrícola” (Tabela 4.1.1) a média geral foi de 2,80. Como a 
inoculação apresenta efeitos bastante diferentes para gramíneas e leguminosas, foi solicitado que 
fizessem uma pontuação para cada um desses grupos e depois foi feita uma média. Obviamente, a 
pontuação obtida para leguminosas foi maior do que para gramíneas. Para leguminosas todos 
apontaram um grande aumento no coeficiente, enquanto para gramíneas apenas quatro o 
fizeram. 
 

Para o item 5 “uso de insumos veterinários e matérias-primas” (Tabela 4.1.1) não foi 
observado alterações em seus componentes devido a ação da tecnologia em estudo. Nenhum dos 
componentes da variável de uso de insumos foi sensível para a tecnologia. Não afetou o consumo 
de produtos veterinários, feno, silagem, forragem nem de rações e suplementos. O mesmo se 
observou com a variável de uso de matérias-primas, não resultando alterações no consumo de 
seus componentes: matérias-primas básicas, matérias-primas para processo e aditivos 
agroindustriais.  

 
O item 6 “consumo de energia” teve apenas um de seus componentes alterado pela 

tecnologia. O componente “combustíveis fósseis” recebeu pontuação final de 3,30 sendo que a 
maior parte dos técnicos entrevistados apontaram grande aumento no coeficiente deste 
indicador. No entanto, as variáveis de fontes de energia, “bio-combustíveis”, “biomassa (lenha, 
bagaços, etc.)” e “eletricidade” não apresentaram alteração em seus indicadores. 

 
O uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos não afetou o indicador 

número 7, “geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia” (Tabela 4.1.1). Nenhum dos 
cinco componentes da variável de autonomia material e energética, listados a seguir, foi afetado 
pela ação da tecnologia: “(co)Geração motriz ou elétrica (solar, eólica, hidro, biogás)”, 
“aproveitamento térmico (consumo energético evitado)”, “adubo orgânico / esterco, estrume / 
compostagem / formulados organominerais”, “adubo verde / fixação biológica N / inoculação 
micorrízica” e “Controle biológico / manejo ecológico de pragas e doenças”. 
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As emissões à atmosfera são o tema do item 8 (Tabela 4.1.1). Estão incluídos nas variáveis 
de emissões à atmosfera quatro tipos diferentes de emissões os “gases de efeito estufa”, 
“material particulado/fumaça”, “odores” e “ruídos”. Somente um deles foi afetado positivamente 
pelo uso da tecnologia, “gases de efeito estufa”. Este componente recebeu cinco avaliações com 
grande aumento em seu coeficiente e uma com moderado aumento em seu coeficiente, 
resultando na pontuação média geral de 5,2. Este resultado foi bastante coerente pois o uso de 
inoculantes na agricultura, colabora para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, por 
substituir o uso de adubos químicos, que produzem esse tipo de gás em sua fabricação e 
transporte. 

 
As variáveis de qualidade do solo do indicador “qualidade do solo” não foram afetadas pela 

tecnologia de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos. Os seus quatro 
componentes, listados a seguir, não apresentaram efeitos sob ação da tecnologia: “erosão”, 
“perda de matéria orgânica”, “perda de nutrientes” e “compactação”.  

 
Para as cinco variáveis do indicador qualidade da água (Tabela 4.1.1), item 10, também não 

foram observados efeitos que estejam relacionados diretamente com o de uso de estirpes 
bacterianas para produção de insumos biológicos. Os componentes  “carga orgânica (efluentes, 
esgotos, estercos, etc.), “turbidez”, “espumas/óleos/resíduos sólidos”, “exposição a contaminação 
direta/indireta por agrotóxicos” e “assoreamento de corpos d'água”, podem ser afetados de 
forma direta e indireta pelo uso da tecnologia em estudo, mas devido á dificuldade em 
estabelecer confiáveis e seguras relações de causalidade entre o uso da tecnologia e resultado 
esperado, optou-se por não utilizar estes indicadores, uma vez que os entrevistados poderia ser 
induzidos a responder algo sem conhecimento técnico necessário. 

 
Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental (Tabela 4.1.1) é um indicador 

muito importante pois agrega diferentes componentes que medem a interferência da tecnologia 
nos principais temas da questão ambiental. No entanto, dos sete componentes, distribuídos entre 
a duas variáveis conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, nenhum deles foi 
afetado pela tecnologia. 

 
Os componentes deste indicador estão listados a seguir e não foram afetados pela 

tecnologia: “vegetação nativa”, “fauna silvestre”, “espécies / variedades tradicionais (caboclas)”, 
“solos degradados”, “ecossistemas degradados”, “áreas de preservação permanente” e “reserva 
legal”. 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Sim 2,25 
13. Capital social Não - 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - 
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 A tabela 4.2.1 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia sobre o aspecto 
respeito ao consumidor. Somente um dos cinco componentes do indicador “qualidade do 
produto” foi afetado pela tecnologia de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos 
biológicos: “idoneidade dos fornecedores de insumos” com pontuação média geral de 2,25. 

 
Com relação aos demais componentes deste indicador, não foi possível verificar alteração 

nas quantidades de “resíduos químicos” dos produtos alimentares nos quais foram utilizados os 
inoculantes produzidos através do uso de estirpes bacterianas. Tão pouco foi possível verificar 
redução de contaminantes biológicos pelas agroindústrias que se relacionam diretamente à 
tecnologia. O mesmo pode ser dito para os componentes “procedimentos de pós-colheita” e 
“disponibilidade de fontes de insumos”. 

 
Para o indicador “capital social” (Tabela 4.2.1) também não se observa efeitos devido a 

ação da tecnologia de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos pelas 
agroindústrias. Este indicador possui seis componentes os quais estão listados a seguir: 
“integração cultural entre os colaboradores e familiares”, “engajamento em movimentos sociais”, 
“conservação do patrimônio histórico / artístico / cultural”, “captação de demandas da 
comunidade”, “projetos de extensão comunitária / educação ambiental” e “programas de 
transferência de conhecimentos e tecnologias”. 

 
O indicador “bem-estar e saúde animal” não foi afetado pelas agroindústrias e é composto 

dos sete componentes listados a seguir: “acesso a água, alimento e suplementos de qualidade”, 
“conforto térmico e salubridade dos ambientes de manejo”, “lotação adequada nas instalações e 
áreas externas”, “segurança e manejo sanitário preventivo”, “condições p/ expressar 
comportamentos naturais da espécie”, “ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor” e 
“conduta ética de manejo, descarte e pré-abate / abate”. 

             
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 4,68 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 1,00 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 2,5 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não - 

 
 

 A tabela 4.2.2 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia de uso de 
estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos pelas agroindústrias a partir do aspecto 
trabalho/emprego. As empresas informaram fornecer diversas modalidade de capacitação para 
seus funcionários que vão desde as capacitações oferecidas no “local de curta duração” até 
“especializações”. E quanto ao nível da capacitação, foram oferecidas capacitações de nível básico 
técnico e superior. Dessa forma este indicador apresentou média geral de 4,68. 
 
  Para o indicador “qualificação e oferta de trabalho” (tabela 4.2.2.) foi obtida a média geral 
de 1,00. Somente dois dos oito componentes foram afetados positivamente pela tecnologia: na 
variável de qualificação requerida para o trabalho recebeu moderado aumento o indicador 
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“técnico médio” e da variável de condição de contratação o componente “temporário” foi o único 
a ser afetado. As variáveis de qualificação requerida para o trabalho que não foram afetadas pela 
ação da tecnologia foram: “braçal”, “braçal especializado” e “técnico superior”. As variáveis de 
condição de contratação que não foram afetadas foram: “permanente”, “parceiro / meeiro” e 
“familiar”. 
 

O indicador “qualidade do emprego / ocupação” (tabela 4.2.2.) teve somente quatro, dos 
oito componentes alterados pela tecnologia. A média geral foi de 2,00. Todas as variáveis 
associadas à legislação trabalhista, tais como: “prevenção do trabalho infantil”, “prevenção de 
jornada >44 hs”, “registro” e “contribuição previdenciária” receberam pontuações idênticas dos 
técnicos entrevistados. Os demais benefícios trabalhistas que compõe a segunda variável, são: 
“auxílio moradia”, “auxílio alimentação”, “auxílio transporte” e “auxílio saúde (complementar)”, 
Destacamos, que duas das empresas avaliadas oferecem gratificação para seus funcionários.  
 
  Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias  é o 
indicador do item de número 18 da tabela 4.2.2. e apresenta três variáveis “equidade de gêneros”, 
“equidade de gerações” e “equidade étnica”. Contudo nenhum dessa três variáveis foram afetadas 
pela ação da tecnologia. A seguir estão listados os componentes de cada uma dessas três 
variáveis. Variável equidade de gêneros: “oportunidade de envolvimento e valorização da 
participação das mulheres” e “emancipação e reconhecimento das escolhas das mulheres”, 
“recompensa equitativa das atividades produtivas das mulheres”. Variável equidade de gerações: 
“oportunidade de envolvimento e valorização da participação dos jovens e idosos”, “emancipação 
e reconhecimento/ das escolhas dos jovens e idosos” e “recompensa equitativa das atividades 
produtivas dos jovens”. Variável equidade étnica: “equidade de oportunidades entre etnias” e 
“respeito mútuo e valorização cultural”. 
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 3,00 
20. Valor da propriedade  Não - 
 

Os impactos socioambientais do uso de uso de estirpes bacterianas para produção de 
insumos biológicos pelas agroindústrias a partir do aspecto renda são apresentados na tabela 
4.2.3. O indicador “geração de renda do estabelecimento” teve apenas o componente “montante” 
de seus cinco componentes alterados pela ação da tecnologia. Os demais, listados a seguir, não 
foram alterados: “segurança (garantia de obtenção)”, “estabilidade (redução da sazonalidade)”, 
“distribuição (remunerações e benefícios)”, “diversidade de fontes de renda” e “montante”. 

 
  Na tabela 4.2.3 encontramos o indicador “valor da propriedade” que possui uma variável 
de valorização da propriedade composta de cinco componentes sendo que nenhum deles foi 
alterado pela ação do uso de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos em 
estudo, são eles: “investimento em benfeitorias”, “conservação dos recursos naturais”, “preços de 
produtos e serviços”, “conformidade com legislação” e “infra-estrutura / Política tributária etc”. 
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Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim 7,35 
22. Segurança alimentar Não - 
 

 
Na tabela 4.2.4 estão os dados dos impactos socioambientais de uso de estirpes 

bacterianas para produção de insumos biológicos pelas agroindústrias considerando o aspecto 
saúde. Somente quatro, dos sete indicadores deste aspecto tiveram seus componentes afetados 
pela ação da tecnologia de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos pelas 
agroindústrias, são eles: “periculosidade”, “calor / frio / umidade, “agentes químicos” e “agentes 
biológicos”. A media geral deste indicador foi de 7,35. 

 
 “Segurança alimentar” é o segundo indicador do aspecto saúde. Na sua variável de 

segurança alimentar temos 3 componentes: “garantia da produção”, “quantidade de alimento” e 
“qualidade nutricional do alimento”. Todos as empresas pesquisadas responderam negativamente 
a um possível efeito da tecnologia sobre esses componentes. 
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim 3,75 
24. Condição de comercialização Não - 
25. Disposição de resíduos  Sim 3,00 
26. Gestão de insumos químicos Não - 
27. Relacionamento institucional Sim 8,75 
 

Os impactos socioambientais do uso da tecnologia de uso de estirpes bacterianas para 
produção de insumos biológicos pelas agroindústrias a partir do aspecto gestão e administração 
são apresentados na tabela 4.2.5. Dos cinco indicadores deste aspecto, somente três, “dedicação e 
perfil do responsável”, “disposição de resíduos” e “relacionamento institucional” foram afetados 
de forma significativa pela ação da tecnologia. 

 
  Dois dos sete componentes do indicador “dedicação e perfil do responsável” apresentaram 
alteração em seus coeficientes em razão da ação da tecnologia de uso de estirpes bacterianas para 
produção de insumos biológico: “capacitação dirigida à atividade”, “horas de permanência no 
estabelecimento” e “sistema de certificação / rotulagem”. A média final do indicador foi de 3,75. 
Sendo que o componente “capacitação dirigida à atividade” recebeu duas pontuações com grande 
aumento no coeficiente. O mesmo foi observado com o componente “horas de permanência no 
estabelecimento”, recebeu duas pontuações com grande aumento no coeficiente. O “sistema de 
certificação / rotulagem” recebeu três pontuações com grande aumento no coeficiente. Os demais 
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componentes “engajamento familiar”, “uso de sistema contábil”, “modelo formal de 
planejamento” não foram afetados pela tecnologia. 
 
  O indicador “condição de comercialização” é constituído de sete componentes, onde são 
consideradas diversas situações que envolvem a comercialização de produtos agrícolas, no 
entanto, nenhuma delas foi afetada pelo de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos 
biológicos pelas agroindústrias. “Venda direta / antecipada / cooperada” é o primeiro deles. Na 
sequência estão: “processamento local”, “armazenamento local”, “transporte próprio”, 
“propaganda / marca própria”, “encadeamento com produtos / atividades / serviços anteriores” e 
“cooperação com outros produtores locais”.  
 
 Como a uso de estirpes bacterianas para produção de insumos biológicos pelas 
agroindústrias tem, em geral, como matéria prima a turfa, o indicador “disposição de resíduos” foi 
discriminado como um item importante para a tecnologia, para três das cinco empresas 
participantes da avaliação. A pontuação média geral ficou com 3,00. Dessa forma o componente 
“destinação ou tratamento final” da variável “tratamento de resíduos da produção” foi afetado. A 
variável de tratamento dos resíduos de produção também possui o componente 
“reaproveitamento” que não foi afetado.  Para a variável de tratamento de “resíduo doméstico” 
nenhuma das empresas avaliadas consideraram efeito positivo ou negativo para as suas três 
variáveis, listadas a seguir: “coleta seletiva”, “compostagem / reaproveitamento” e “disposição 
sanitária”. 
 

Quanto a “gestão de insumos químicos” não foi constatado em nenhum dos seus cinco 
componentes alterações devido a ação de uso de estirpes bacterianas para produção de insumos 
biológicos. “Armazenamento”, “calibração e verificação de equipamentos de aplicação”, 
“utilização de equipamentos de proteção individual”, “disposição final adequada de recipientes e 
embalagens” e “registro dos tratamento” são os cinco componentes deste indicador.  

 
Relacionamento institucional é o ultimo indicador desta avaliação. De um total de quatro 

indicadores, três foram pontuados positivamente. Apenas o componente “filiação tecnológica 
nominal” não foi sensível a tecnologia. A pontuação média geral foi de 8,25 e os componentes 
sensíveis a tecnologia são listados a seguir: “utilização de assistência técnica”, “associativismo / 
Cooperativismo” e “utilização de assessoria legal / Vistoria”. 

 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto   Média Geral 

Índice de Impacto Econômico   1,9 

Índice de Impacto Social   2,4 

Índice de Impacto Ambiental   1,4 

 
 
 A tabela 4.3 apresenta os índices parciais de Impacto socioambiental divididos em 3 
indicadores “Índice de Impacto Econômico”, “Índice de Impacto Social” e “Índice de Impacto 
Ambiental”. O indicador com a pontuação mais elevada foi aquele que mede o “Impacto Social” 
que apresentou o valor de 2,4. Grande parte desse valor se deve ao fato do uso de estirpes 
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bacterianas com procedência garantida, para a produção de insumos biológicos, ter melhorado de 
forma significativa a segurança e saúde ocupacional que obteve coeficiente de desempenho de 
7,35, e as empresas terem focado na gestão na melhoria do relacionamento institucional que 
obteve coeficiente de desempenho de 8,8. 
 
  O indicadores de impactos econômicos apresentou coeficiente de impacto de 1,0. O 
indicador que impulsionou esta pontuação foi a “geração de renda” em especial o componente 
“montante”.  
 

O indicador emissões à atmosfera, com coeficiente de desempenho de 5,2, foi o indicador 
que mais colaborou na obtenção de impacto ambiental positivo de 1,4. Esse resultado é bastante 
coerente pois o uso de Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) na agricultura é consagrada como 
uma pratica de redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE), e uma vez que a obtenção das 
estirpes advém de bancos de germoplasma fidedignos e com qualidade comprovada, os produtos 
gerados e os resultados são facilmente visíveis e alcançados no campo. O Plano ABC, uma das 
principais políticas brasileiras para a agricultura de baixo carbono tem como meta adotar FBN em 
5,5 milhões de hectares e mitigar 10 milhões t CO2eq. Entre 2010 e 2016, foram plantados 9,97 
milhões de hectares utilizando FBN e mitigados 18,25 milhões t CO2eq. (WRI BRASIL, 2019). 
 

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

Média Geral 

1,66 

 
 

O presente estudo avaliou um grupo de 5 empresas produtoras de inoculantes sediadas em 
diferentes localidades do Brasil. Considerando uma escala que vai de -15 a +15 o índice de impacto 
socioambiental desta tecnologia foi de 1,66. Este valor é relativamente baixo considerando que a 
tecnologia em estudo tem características socioeconômicas e ambientais bastante consolidadas. O 
fato das empresas estarem localizadas muito distantes uma das outras, impedindo um contado 
mais próximo, talvez tenha afetado a avaliação. 

 
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 

Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2019) 

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área 

Área  
adicional 

Não se aplica 
Quantidade de  

emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2018 - -  - 

2019 - -  150 

 
  

Para uniformizar os dados de contratação solicitamos as empresas participantes desta 
avaliação que informassem quantos funcionários são necessários contratar para produção de 1 
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milhão de doses de inoculantes. As empresas que estão comercializando informaram que 
necessitam de 10 a 15 funcionários para produzirem essa quantidade. E as 5 empresas afirmaram 
produzir em torno de 12 milhões de doses por ano, o que resulta na contratação de cerca de 150 
funcionários. 
 
 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 

5.1. Capacidade relacional 
 

As Tabelas 5.1.1. e 5.1.2 apresentam os coeficientes do Aspecto Capacidade Relacional, 
cujo índice integrado foi de 6,5. O aspecto “Relações de equipe / rede de pesquisa” apresentou 
pontuação final de 5,0, sendo que os componentes “Diversidade de especialidades” e “Know-how 
(referencial conceitual / metodológico” apresentaram grande aumento em seus coeficientes. A 
equipe de técnicos é composta por 3 pesquisadores 4 analistas e um técnico, cuja formação 
acadêmica é constituída de engenheiros agrônomos (3), engenheiros químicos (2), engenheiros de 
alimentos (1), biólogos (1) e técnicos em química (1). Quanto ao Know-how destaca-se que a 
Embrapa Agrobiologia possui reconhecida tradição de trabalho com insumos biológicos, sendo 
que a falecida pesquisadora Johanna Döbereiner, foi uma das precursoras deste trabalho no Brasil. 
 
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 Sim 1,5  1,5 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,0  1,0 
3. Know-how Sim 1,5  1,5 
4. Grupos de estudo Não -  - 
5. Eventos científicos Não -  - 
6. Adoção metodológica Sim 1,0  1,0 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

 
O aspecto “Relações c/ interlocutores (beneficiários, parceiros, fornecedores e 

financiadores” recebeu pontuação final de 8,0. Três de seus componentes receberam grande 
aumento em seus coeficientes “Diversidade de interlocutores”, “Interatividade entre 
interlocutores (ações e atividades)” e” Inserção no mercado (comércio ou seção de produtos / 
tecnologias)”. O primeiro deles, diversidade de interlocutores, diz respeito ao grande e 
diversificado número de agentes que buscam os serviços do CRB-JD, são eles pesquisadores, 
indústrias, estudantes, agricultores etc. A interatividade entre interlocutores é grande pois dentro 
dos grupos de agricultores há grande troca de informações e muitos clientes procuram o CRB 
através de clientes mais antigos. O mesmo ocorre com estudantes que comunicam-se entre si 
resultado em indicação do CRB como fornecedor de insumos para pesquisas. Estudantes da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco formaram grupo de Whatsapp com técnico do CRB 
para facilitar a troca de informações sobre os produtos e serviços. 
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Um outro fator interessante é que as prestações de serviço oferecidas pelo CRB-JD são 

“portas de entrada” para futuras negociações de parcerias para desenvolvimento tecnológico. 
Nesta lógica, atualmente o CRB-JD é parceiro de 4 empresas, que inicialmente, contrataram os 
serviços do Centro e hoje são seus parceiros de desenvolvimento. Em um destes projetos o aporte 
financeiro e econômico das partes ultrapassa o R$ 2.000.000,00.  

 
  O componente “Inserção no mercado” é a base do trabalho do CRB, constituindo seu 
alicerce fundamental e por isso recebeu grande aumento em seu coeficiente de impacto 

 
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 Sim 1,5  1,5 
8. Interatividade Sim 3,0  3,0 
9. Know-how Sim 0,5  0,5 
10. Fontes de recursos Não -  - 
11. Redes comunitárias Não -  - 
12. Inserção no mercado Sim 3,0  3,0 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 

Os coeficientes do Aspecto Capacidade Científica-Tecnológica são apresentados nas 
Tabelas 5.2.1. e 5.2.2 sendo que este dois aspectos apresentaram componentes que tiveram 
grande aumento em seus indicadores e apresentaram apenas um (1) componente que não se 
aplica a tecnologia resultando numa pontuação maior que o aspecto anterior, com índice 
integrado de 9,0. 

 
A Embrapa Agrobiologia abriga um dos quatro Centros de Recursos Biológicos instalados na 

EMBRAPA e por isso o componente “Infraestrutura institucional (número de Unidades)” recebeu 
grande aumento em seu indicador. A área física de cerca de 450 metros quadrados onde foi 
instalado recebeu financiamento da FINEP e custou R$1.293.017,04. Foi construído em 4 etapas 
sendo que uma delas foi totalmente financiada pela FINEP. A “Infraestrutura operacional (área 
física)” foi planejada para funcionar igual a uma planta industrial e por isso recebeu grande 
aumento nesse componente. O indicador “Compartilhamento da infraestrutura” também recebeu 
grande aumento em seu componente pois toda a área de pesquisa é atendida pelo CRB. 
 
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 Sim 3,0  3,0 

14. Infraestrutura operacional Sim 3,0  3,0 

15. Instrumental operacional Sim 1,0  1,0 

16. Instrumental bibliográfico Sim 1,0  1,0 
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17. Informatização Sim 0,5  0,5 

18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 1,5  1,5 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
O aspecto “Recursos do projeto (captação e execução) apresentou grande aumento em 

seus componentes “Infraestrutura (ampliação da área física)” e “Instrumental operacional 
(inclusive informatização / automação / tecnologia da informação” pois o projeto recebeu apoio 
institucional da Embrapa, recursos da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). 

 
Os outros dois indicadores deste componente que sofreram efeito sob a aplicação da 

tecnologia foram “Contratação de consultores, bolsistas, pesq. visitantes” e “Custeio de diárias, 
traslados e estadas”. Ambos apresentaram apenas pequeno aumento em seus indicadores 
embora os recursos advindos do CRB tenha ressarcido pequenos montantes de custeios e 
contratação de consultores, o que é bastante inovador para a estrutura da EMBRAPA. 
 
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) Sim 3,0  3,0 

20. Instrumental (ampliação) Sim 3,0  3,0 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Não -  - 

22. Contratações  Sim 1,0  1,0 

23. Custeios Sim 1,0  1,0 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
5.3. Capacidade organizacional 
 

Os coeficientes do Aspecto Capacidade Organizacional são apresentados nas Tabelas 5.3.1. 
e 5.3.2 resultaram em um índice integrado de 7,25, sendo que o indicador 
“Transferência/extensão” obteve a melhor pontuação máxima (8,5) onde três dos seus seis 
componentes apresentaram grande aumento em seus coeficientes. O mesmo não se observou no 
indicador “Equipe/Rede de pesquisa”, cuja pontuação foi de 6,00.  

  
Somente dois componentes do indicador “Equipe/Rede de pesquisa” apresentaram grande 

aumento em seus coeficientes, são eles: “Realização de experimentos, avaliações, expedições, 
ensaios” e “Adoção de sistemas de gestão e de qualidade”. Estes componentes estão interligados 
pois a doção de um sistema de gestão de qualidade foi fundamental para garantir a qualidade dos 
produtos e serviços e assim permitir a realização de experimentos, ensaios etc. 

 
Os componentes “Participação em eventos técnico-científicos” e “Organização de eventos 

técnico-científicos” apresentaram moderado aumento em seus coeficientes. A Reunião da Rede de 
Laboratórios para a Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de Inoculantes 
Microbianos de Interesse Agrícola – RELARE é um exemplo desse tipo de eventos e foi realizado 
em 30 e 31 de agosto de 2018 em Foz do Iguaçu/PR 
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  O componente “Implementação de bancos de dados, plataformas de informação 
codificada” permaneceu inalterado em relação a ação da inovação tecnológica, colaborando para 
a menor pontuação deste indicador.  
 

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. Custos e treinamentos Não -  - 

25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,0  3,0 

26. Bancos de dados, plataformas de informação Não -  - 

27. Participação em eventos Sim 1,0  1,0 

28. Organização de eventos Sim 0,5  0,5 

29. Adoção de sistemas de gestão Sim 1,5  1,5 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Dois dos seis componentes do indicador “Transferência/extensão”, Tabela 5.3.2., 
apresentaram grande aumento em seus coeficientes. Isso se deve ao fato das ações avaliadas 
neste estudo se caracterizarem como uma típica ação de transferência de tecnologia onde estes 
dois componentes do indicador foram afetos significativamente. 

 
Todos os anos são oferecidos diversos cursos sobre produção e uso de insumos biológicos 

tanto para o meio acadêmico como para o público externo. Para o público acadêmico é oferecida 
disciplina especifica a qual o público externo, empresas e outros, também podem participar 
mediante inscrição regulada dentro dos convênios com as Fundações de Apoio. 
 
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 Sim 3,0  3,0 

31. Número de participantes Sim 3,0  3,0 

32. Unidades demonstrativas Não -  - 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1,0  1,0 

34. Projetos de extensão Não -  - 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 1,5  1,5 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

 
5.4. Produtos de P&D 
 

As Tabelas 5.4.1. e 5.4.2 apresentam os coeficientes do Aspecto Produtos de Pesquisa e 
Desenvolvimento, os quais obtiveram as menores pontuações desta avaliação, resultando em um 
índice integrado de 9,50 e evidenciando ser este o foco principal desta inovação em transferência 
de tecnologia 0 CRB-JD. Destaca-se aqui o indicador “Produtos tecnológicos” que obteve a maior 
pontuação desta avaliação onde somente um dos seus componentes não obteve grande aumento 
em seu indicador. Dado que o estudo de caso diz respeito a uma inovação em termos de 
transferência de tecnologia de produtos de pesquisa, observa-se uma grande diversidade desses 
elementos. 
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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 Sim 1,0  1,0 

37. Artigos indexados Sim 3,0  3,0 

38. Índices de impacto (WoS) Sim 3,0  3,0 

39. Teses e dissertações Sim 3,0  3,0 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,0  3,0 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Dois dos componentes do indicador “Produtos Tecnológicos” tiveram seu coeficientes 
inalterado e somente um (1) não se aplicou à tecnologia resultando em uma menor pontuação, 
são eles: “Patentes/Registros”, “Variedades/Linhagens” e “Novas práticas metodológicas”. Os 
componentes “Marcos regulatórios (Leis, normas)” e “Produtos tecnológicos” apresentaram 
grande alteração em seus coeficientes devido a atuação dos pesquisadores do CRB-JD junto a 
RELARE (Reunião da Rede de Laboratórios para a Recomendação, Padronização e Difusão de 
Tecnologia de Inoculantes Microbianos de Interesse Agrícola). No passado essa rede tinha grande 
poder de influência nas deliberações envolvendo o mercado de inoculantes 
 
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 Sim 0,0  0,0 

42. Variedades/linhagens Não -  - 

43. Práticas metodológicas Sim 0,0  0,0 

44. Produtos tecnológicos Sim 3,0  3,0 

45. Marcos regulatório Sim 3,0  3,0 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

  8,35 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Nenhum dos indicadores apresentaram pontuação máxima em seus coeficientes de 
desempenho (15,00), o índice de impacto de Desenvolvimento Institucional foi de 8,35. O Aspecto 
Capacidade Relacional apresentaram os menores coeficientes de desempenho desta avaliação e, 
justamente, são eles que possuem o menor “peso de critério” fazendo com que seu bom 
desempenho tenham pouco peso no resultado final. Já os indicadores do Aspecto Pesquisa e 
Desenvolvimento são aqueles que apresentam o dobro do peso de critério dos outros indicadores, 
determinando o valor final mais elevado. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Centro de Recursos Biológico Johanna Döbereiner, desenvolve diversas atividades 
relacionadas diretamente com a produção de insumos biológicos desde a prestação de serviços de 
produção de inoculantes, até o controle de qualidade de produtos, treinamento de estudantes e 
profissionais da indústria, pesquisa com coleção de culturas, caracterização microbiana, 
bioprospecção, desenvolvimento de bioprocessos microbianos etc. 

 
O principal aspecto benéfico da obtenção das estirpes microbianas para a produção de 

insumos biológicos voltados para fixação biológica de nitrogênio, no CRB está na garantia de 
qualidade das estirpes fornecidas, o que resulta em produtos de melhor qualidade, acarretando 
em redução dos custos de produção tornando as culturas mais competitivas comercialmente. 
 

Esta avaliação tem como base o ano de 2018, pois com as estirpes adquiridas neste ano a 
indústria produziu inoculantes que foram comercializados em 2019. Foram realizados 10 contratos 
para uso de 23 diferentes estirpes para a indústria. Estes contratos geraram um valor de 
R$22.283,70 que representa quase 40% do valor total negociado neste ano pelo CRB- JD e é, sem 
dúvida, o item mais importante dos serviços realizados, seja pelo montante monetário envolvido 
seja pela importância econômica e socioambiental desta atividade. No presente estudo foram 
avaliadas empresas produtoras de inoculantes que trabalham com as culturas, listadas a seguir, 
são elas: soja, trigo, milho, pastagem, feijão, amendoim, feijão caupi e feijão de porco.  

 
Com relação a avaliação econômica da atividade o principal problema que se esbarrou foi a 

questão das informações de que se necessita, dados de eficiência econômica, que são estratégicas 
para essas empresas e cujo sigilo em torno delas dificilmente será rompido. Pois os custos de 
implantação de uma unidade de produção de inoculantes não são levados a ponto de impedir a 
entrada de novas empresas neste mercado, o tenderia a reduzir a lucratividade da atividade até 
um novo ponto de equilíbrio com menor lucratividade, como nos ensina a microeconomia. 
(Fergusson, 1999). 

 
 Em relação ao custos da tecnologia é de se imaginar que ela tenha custos elevados pois só 
a estrutura física que foi necessário construir para abrigar o CRB-JD já teve custos muito elevados 
e é muito difícil medir todos os desdobramentos e impactos que as atividades desenvolvidas 
geram nas cadeias de valor.  
 

A maior eficiência no uso de insumos agrícolas, associado ao menor uso de energias não 
renováveis foram os principais indicadores que determinaram a eficiência tecnológica do uso de 
estirpes para produção de inoculantes para a indústria. Sendo que a redução da emissão de gases 
de efeito estufa para a atmosfera um dos temas mais impactantes para melhorar os aspectos da 
qualidade ambiental da tecnologia. O componente “combustíveis fósseis” recebeu pontuação final 
de 3,30 sendo que a maior parte dos técnicos entrevistados apontaram grande aumento no 
coeficiente deste indicador.  

 
 As emissões à atmosfera é outro aspecto importante que foi afetado pelo uso das estirpes 
advindas do CRB-JD, sendo que a redução nas emissões de “gases de efeito estufa”, foi o efeito 
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mais importante resultando na pontuação média geral de 5,2. Este resultado foi bastante coerente 
pois o uso de inoculantes na agricultura, colabora para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, 
por substituir o uso de adubos químicos, que produzem esse tipo de gás em sua fabricação e 
transporte. 

Outro tema importante que foi bem pontuado pela empresas foi a questão da capacitação 
oferecida para seus funcionários que vão desde as capacitações oferecidas no “local de curta 
duração” até “especializações”. E quanto ao nível da capacitação, foram oferecidas capacitações 
de nível básico técnico e superior. Dessa forma este indicador apresentou média geral de 4,68. 

 
“Geração de renda do estabelecimento” foi outro indicador que recebeu boa pontuação. 

Embora apenas o componente “montante” tenha sido afetado pela ação da tecnologia está já é 
uma situação favorável a tecnologia. 

 
O aspecto saúde e segurança ocupacional, foi o indicador que apresentou a segunda maior 

pontuação desta avaliação, 7,35. Somente quatro dos sete indicadores deste aspecto tiveram seus 
componentes afetados pela ação de uso de estirpes bacterianas fornecidas pelo CRB-JD para 
produção de insumos biológicos pelas agroindústrias, são eles: “periculosidade”, “calor / frio / 
umidade” “agentes químicos” e “agentes biológicos”. 
 

Relacionamento institucional é o último indicador desta avaliação. De um total de quatro 
indicadores, três foram pontuados positivamente. Apenas o componente “filiação tecnológica 
nominal” não foi sensível a tecnologia. A pontuação média geral foi de 8,25 e os componentes 
sensíveis a tecnologia são listados a seguir: “utilização de assistência técnica”, “associativismo / 
Cooperativismo” e “utilização de assessoria legal / Vistoria”. 

 
O presente estudo avaliou um grupo de 5 empresas produtoras de inoculantes sediadas em 

diferentes localidades do Brasil. Considerando uma escala que vai de -15 a +15 o índice de impacto 
socioambiental desta tecnologia foi de 1,66. Este valor é relativamente baixo considerando que a 
tecnologia em estudo tem características socioeconômicas e ambientais bastante consolidadas. O 
fato das empresas estarem localizadas muito distantes uma das outras, impedindo um contado 
mais próximo, talvez tenha afetado a avaliação. 

 
As empresas que estão comercializando inoculantes informaram que necessitam de 10 a 15 

funcionários para produzir 1 milhão de amostras. E as 5 empresas afirmaram produzir em torno de 
12 milhões de doses por ano, o que resulta na contratação de cerca de 150 funcionários. 

 
 Dos quatro índices integrados da avaliação de impactos da pesquisa os melhor pontuados 

foram “Produtos de P&D” e “Capacidade Científica-tecnológica” com pontuação de 9,5 e 9,00, 
respectivamente. Os aspectos “Capacidade Relacional” e “Capacidade Organizacional” tiveram as 
menores pontuações com, 6,50 e 7,50, respectivamente. 

 
O fornecimento de estirpes microbianas pelo CRB-JD para a produção de insumos 

biológicos, assim como de outros serviços oferecidos, causa impacto ao longo toda a cadeia 
produtiva em diferentes culturas agrícolas, beneficiando diferentes agentes e consumidores. Os 
agricultores, pequenos, médios e grandes, são os beneficiários principais da inovação, obtendo 
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maiores produtividades com menores custos. A indústria produtora de inoculantes é o beneficiário 
direto e primário, pois obtém estirpes e outros serviços com qualidade comprovada, com apoio 
técnico e know-how garantidos, o que acarreta na sua expansão produtiva com criação de novos 
empregos e maior adoção do uso de insumos biológicos pelos produtores. Estudantes, técnicos, 
extensionistas, pesquisadores e suas instituições, juntamente com os consumidores do produto 
final (alimentos em geral) também se beneficiam do uso das estirpes repassadas pelo CRB-JD. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Holambra  SP    1 1        
Piracicaba SP    2 2 
Quatro Barras PR    1 1 
Tangará Da Serra MT    1 1 
Ponta Grossa PR    1 1 

Total     8 8 
 

Como foi mencionado anteriormente, como as empresas estão distribuídas em diversas 
localidades não seria possível realizar visita a campo. Dessa forma foi elaborado um survey e 
enviado através de um link para 10 empresas que adquiriam estirpes do CRB-JD em 2018. No 
entanto somente cinco empresas responderam. 
 
  
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

     

Embrapa RJ Seropédica Pesquisador 2 

     

Total     
 
 

  Foi realizada uma conversa inicial com cada um dos entrevistados onde foi explicado, em 
linhas gerais, como funciona a pesquisa sobre desenvolvimento Institucional. Em seguida foi 
enviado por email uma planilha para que cada um respondesse a partir do ponto de vista e das 
informações que dispunha sobre o projeto. Em posse desse material depois de sua análise foi feita 
uma conversa com cada um dos respondentes para checarmos pontos de vista e informações 
conflitantes. Em seguida foi redigido o relatório e enviado para que cada um opinasse se tinha 
sugestões ou correções a ser feitas. O relatório foi finalizado e incluído no relatório completo. 
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Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 
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