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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Uso de Fungos Micorrízicos Arbusculares para produção de mudas de espécies agrícolas e 
florestais 
 
 
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 
 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 
 

De forma geral os benefícios dos Fungos Micorrízicos Arbusculares para a agricultura 
podem ser resumidos no aumento da absorção de água e nutrientes, em especial o fósforo em 
razão da sua baixa mobilidade no solo (CALDEIRA et al., 1997). Mas esta simbiose mutualista 
formada entre raízes de plantas e fungos micorrízicos também apresenta efeitos significativos na 
estruturação do solo e na adaptação das plantas aos ambientes, particularmente aqueles com 
estresses bióticos e abióticos no solo, colaborando para uma agricultura mais sustentável e 
promovendo a restauração ambiental (Siqueira et al., 2007).  

 
Dentre os três tipos morfológicos de associações micorrízicas: endomicorrizas, 

ectomicorrizas e ectendomicorrizas, as micorrizas arbusculares (MA) pertence ao tipo 
endomicorriza, sendo neste tipo, consideradas como o grupo mais importante, pois são as mais 
comuns ocorrendo na maioria das espécies vegetais e todos os biomas terrestres. Os fungos que 
formam MA pertencem ao filo Glomeromycota e apresentam colonização nos espaços inter e 
intracelulares das células da epiderme e córtex das raízes, e formam estruturas especializadas na 
troca de nutrientes ao nível celular, chamadas arbúsculos. Como possuem um grande volume de 
micélio externo e crescem rapidamente além da zona de depleção de nutrientes, faz aumentar a 
absorção e o aproveitamento de água e nutrientes da solução do solo pelas plantas, 
particularmente os menos móveis no solo (CALDEIRA et al, 1997; SIQUEIRA, 2007). 

 
Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são biotróficos obrigatórios, ou seja, apenas 

crescem e esporulam na presença de raízes vivas, o que faz com que sua utilização em larga escala 
na agricultura seja limitada pela dificuldade de produzir inoculante axênicamente de forma que 
seja aceito dentro de um padrão oficial do Ministério da Agricultura para seu controle de 
qualidade (FERREIRA et al, 2012). 
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  Embora os fungos micorrízicos ainda sejam relativamente pouco estudados em grande 
culturas, eles apresentam grandes possibilidades de uso entre as culturas agrícolas comerciais, 
mas ainda grande parte da atenção da pesquisa é destinada a sua promissora vocação para a 
recuperação de áreas degradadas.  
 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estima que 28% 
dos solos do mundo apresentam algum grau de degradação. Na América Latina, as estimativas são 
de que 27% de todas as terras estão nas classes “severa” ou “muito severamente” degradadas 
(Bot et al., 2000). No Brasil, onde essas duas classes somam 28%, esse valor equivale a um total de 
236 milhões de hectares (Mha) ou aproximadamente quatro vezes a área dedicada às culturas 
temporárias. 

 
Grande parte das áreas degradadas no Brasil é originada pelo plantio de pastagens, cujo o 

preparo do solo é feito, em muitos casos, por trator morro abaixo, localizada nos diferentes 
biomas do país, e engloba pelo menos 50 milhões de hectares (Zimmer e Euclides 1997; Boddey et 
al., 2003). A degradação destas pastagens, que geralmente ocupam antigas áreas agrícolas, 
ocorreu principalmente devido ao sobrepastoreio, ausência de adubação química e da queima 
regular da vegetação. No entanto, devido ao relevo favorável e a precipitação anual de mais que 
1000 mm encontrados na maior parte dessas áreas degradadas, torna interessante a recuperação 
desses solos para produção de alimentos, madeira ou a produção de cana, sendo recomendável a 
utilização de técnicas de plantio direto junto com a aplicação de fertilizantes químicos. 

 
No caso específico da recuperação de áreas degradadas (RAD) no Brasil, o sucesso dessa 

tecnologia se deve, principalmente, à seleção de árvores leguminosas de crescimento rápido 
associadas a utilização de insumos biológicos, os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e as 
bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) (de Faria et al. 2010). A produção de mudas de árvores 
leguminosas é desenvolvida em várias etapas, sendo a primeira a coleta de sementes das plantas 
matrizes selecionadas, o que é vital para garantir a sanidade, e que contenham características 
fenotípicas superiores, além de variabilidade genética máxima. Em seguida, as sementes recebem 
a inoculação das BFN e no recipiente de plantio se aplica os FMAs. Com isso as mudas inoculadas 
quando vão para o campo e são plantadas em áreas degradadas apresentam uma maior 
capacidade de nutrição e de adaptação aos estresses ambientais do que as não inoculadas.  

 
Porém, uma dificuldade que foi mencionada pelos agricultores entrevistados neste estudo 

é a mensuração dos efeitos das micorrizas em campo, principalmente quando se associa a 
diferentes tecnologias tais como o uso de BFN mencionados no parágrafo anterior. Quanto maior 
o número de elementos atuando no desenvolvimento e crescimento das plantas, mais complexo é 
medir esses efeitos em campo, pois é necessário estabelecer procedimentos metodológicos 
próprios e facilmente mensuráveis pelos próprios agricultores.  

 
 Já no início da década de 80 foram feitas diversas publicações sobre o efeito das micorrizas 
sobre as culturas alimentares. Caldeira (1983) estudou o efeito das micorrizas em café, limão-rosa 
e capim-gordura onde constatou ganhos de 70% no peso úmido e seco da parte área para o café e 
no caso do limão-rosa foi constatado aumento de peso na parte área de 75%.  
 

Colozzi-Filho (1994) estudando a efetividade de diferentes fungos micorrízicos arbusculares 
na formação de mudas, crescimento pós-transplante e produção do cafeeiro, verificaram que os 
aumentos no crescimento foram menores que 100% na fase de formação de mudas, e superiores 



4 

 

 

a 400% na mudas transplantadas para o solo fumigado. A produção de grãos em tratamentos 
micorrizados foi em média 100% superiores a do tratamento sem inoculação. 
 
 
 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1985 

 
1.5. Ano de Lançamento: 1990 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*:  
*Algumas pesquisas que deram origem a determinadas soluções tecnológicas são ininterruptas. É caso, por exemplo, de softwares 
que foram lançados em determinado ano, mas que a equipe de avaliadores sabe que os usuários estão usando versões posteriores 
e atualizadas. Pode ser também o caso de técnicas de manejo que foram aprimoradas ou ainda o uso de estirpes que foram 
incorporadas posteriormente ao que se considera o início da adoção de uma tecnologia. Considere neste campo, se for o caso, o 
ano do ultimo aprimoramento da tecnologia em adoção.  

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  1992 

 

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

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL   AC X DF  ES X PR  

BA  AM X GO  MG X RS  

CE  AP X MS  RJ X SC  

MA  PA X MT  SP X  

PB  RO X  

PE  RR X 

PI  TO X 

RN   

SE  

 
1.9. Beneficiários 
 

Esta tecnologia está sendo adotada por diversos agricultores e empresas sediadas na 
região Sudeste, na região Norte e Nordeste do país. É uma tecnologia que pode ter diferentes usos 
desde a agricultura até o usos em recuperação de áreas degradadas pela agricultura e pela 
mineração. Porém, pode-se afirmar que os benefícios desta tecnologia podem ser expandidos 
para todo o Brasil. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

Para aprimorar os processos de avaliação de impacto das tecnologias desenvolvidas pela 
Embrapa, Vedovoto et al. (2008, p.78) desenvolveram proposta de avaliação na cadeia produtiva 
onde utilizou a definição adotada por Silva (2008): “[...] um conjunto de elementos (empresas ou 
sistemas) que interagem em um processo produtivo para oferta de produtos ou serviços ao 
mercado consumidor”, onde estuda “...os principais elos da cadeia produtiva (produção, 
distribuição e consumo) da tecnologia em avaliação”. Com base nessa definição é possível 
entender as limitações para a avaliação dos impactos desta tecnologia nas cadeias produtivas. 
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Devido a incipiente inserção desta tecnologia no mercado em razão de ser um tema ainda 
bastante inovador, o uso de insumos biológicos na agricultura, em especial os fungos micorrízicos 
arbusculares, não possui destaque econômico a ponto de existirem estudos sobre o seu impacto 
nas cadeias produtivas.  

 
Embora o seu uso em recuperação de área degradadas já remonte mais de duas décadas, 

nesses casos, ela visa atender em primeiro plano, os determinantes do licenciamento ambiental, 
resultando não ser coerente a abordagem de Cadeia Produtiva para esse uso, pois esse contexto 
não se enquadra no conceito de Cadeias Produtivas, que se organizam devido a uma demanda de 
mercado e não uma demanda de ordem jurídica. 

 
Sendo que, por outro lado a tecnologia ainda não colabora de forma expressiva para 

atender as demandas no mercado consumidor de produtos agrícolas, em especial as commodities, 
embora também seja uma tecnologia que em breve atuará em busca de vantagens competitivas 
na cadeia de suprimentos, espera-se poder ter informações mais consistentes sobre o mercado 
nos próximos anos. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim (  )   não ( X ) 
 
 Para nenhum dos casos dos agricultores entrevistados foi possível medir o impacto 
econômico através das metodologias propostas. A tecnologia de uso de micorrizas tem um papel 
diferenciado e muito especial dentro da agricultura. Seus principais efeitos foram observados no 
uso em recuperação de áreas degradas e reflorestamento com espécies nativas pelo fato de seu 
efeito ser melhor verificado em situações de estresse a campo. O uso de fungos micorrízicos 
arbusculares tem sido mais efetivos na implantação de povoamentos florestais onde os tratos 
culturais cuidados realizados após o plantio não podem ser realizados com muita precisão devido 
aos seus elevados custos1. 
 
 Dessa forma o que se observa é que a tecnologia é utilizada de forma similar a um seguro, 
onde às vezes pode ser verificado seu efeito, quando o povoamento se encontra em situação de 
estresse, mas às vezes não, quando as chuvas ocorrem de forma regular e o solo encontra-se com 
uma fertilidade homogenia em toda extensão do plantio.  
 

Diante do exposto, é natural que surja o questionamento se para esse tipo de tecnologia a 
metodologia AMBITEC é suficientemente sensível, ou se não seria adequado estabelecer uma 
nova metodologia voltada especificamente para medir seus feitos. Essa constatação também será 
verificada com os itens que se seguem abaixo. 
 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 

                                            
1 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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No item 3.1. foi discutido a questão dos impactos econômicos e sua abrangência, neste 
item será feita apenas mais uma consideração sobre a questão da viabilidade econômica.  

 
Toda a seleção genética utilizada pela ciência do melhoramento vegetal se baseia no 

material originário de atividades de seleção realizada pelos povos desde a antiguidade. Esse 
trabalho valoroso nunca se baseou em estudos de viabilidade econômica, bastava para esses 
povos que esses alimentos tivessem valor para a vida. No mundo contemporâneo onde os desafios 
para a produção de alimentos e manutenção de um ambiente saudável são grandes desafios para 
a humanidade, o princípio da manutenção da vida deveria estar presente em metodologia que 
avalie as tecnologias desenvolvidas. Se os pequenos ganhos não puderem ser valorados é possível 
que inviabilizemos tecnologias promissoras. Dessa forma, destacamos que a questão da 
incompatibilidade desta metodologia de avalição com a tecnologia de uso de micorrizas, deve ser 
avaliada positivamente, pois esta constatação é que torna possível a busca de novas metodologias 
avaliativas, sensíveis a este tipo de avanço tecnológico. 

 
 
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 148.771,93 173.344,38 - 32.502,07 10.834,02  365.452,40  

2018 163.182,04 221.344,24 - 41.502,05 13.834,02  439.862,35  

2019 182.238,92 48.583,33  13.250,00 26.500,00  270.572,25  

3.2.2. Análise dos Custos 
 

O Laboratório de Micorrizas faz parte do Centro de Recursos Biológicos - Johanna 
Döbereiner – CRB/JD o qual está abrigado na Embrapa Agrobiologia e 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. 

 
Para a realização da prestação de serviços ao público externo foi 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/) a qual realiza a administração do 
projeto, recebendo os pagamentos dos serviços, assinando contratos, etc. Dessa forma tomamos 
como base o ano de 2017 para análise dos custos da tecnologia, pois nesse ano que ele foi 
inaugurado. 

 
Os recursos advindos do convênio realizado com FAPUR é uma das fontes destes recursos, 

e também os projetos externos. 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 divide em três vertentes a microbiana, a animal e a vegetal.  
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Até recentemente a manutenção desses bancos estavam consignadas aos Macroprogramas 
e foram disponibilizados Projetos do Tipo 2. Atualmente esses recursos são destinados às unidades 
através de projetos cuja amplitude é de 5 anos. A conservação e manutenção dos bancos de 
germoplasmas tem elevados custos.  

 
No ano de 2019, a principal fonte de recursos foi proveniente do convênio com a FAPUR 

dentro do projeto de prestação de serviços ao público externo, que respondeu por cerca de 55% 
do montante final. Os convênios com empresas do setor agrícola responderam por 23%, sendo a 
porcentagem restante devida a projetos internos da Embrapa. Optou se por não mencionar o 
nome das empresas para salvaguardar o sigilo de produtos que ainda não foram lançados no 
mercado. 

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

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

 
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. 
 

3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
- SEBRAE  
- 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 utilizados dados de entrevistas realizadas com 
três experiências, sendo que duas delas estão situadas no estado do Rio de Janeiro e uma no estado de São 
Paulo. Onde desenvolvem atividades de produção de mudas, recomposição florestal e plantio de café. Uma 
dessas experiências é liderada por uma Fundação2, a qual desenvolve desde a produção de mudas de 
espécies florestais até seu plantio em campo. Os municípios onde esses grupos atuam são: Miguel 
Pereira/RJ, Barra Mansa/RJ e Bananal/SP. 

 
O uso da tecnologia não está direcionado apenas aos agricultores familiares, porém somente foi 

possível localizar e entrevistar praticantes desta tecnologia que estão próximos deste perfil. Um dos 
agricultores, um viveiro comercial3, teve uma produção de 50 mil mudas em 2019, realizada com ajuda de 2 
funcionários, mas nos anos anteriores a demanda era muito maior atingindo 350 mil mudas e com um 
número de funcionários proporcionalmente maior. A definição de agricultor familiar restringe esse grupo a 
4 módulos fiscais, embora exista entre os entrevistados aqueles com área maior, consideramos como mais 
relevante a participação da família na atividade e o número de funcionários contratados, que em nenhum 
dos casos, excedeu a dois funcionários4. Embora seja importante destacar também que não é pelo fato dos 
agricultores serem caracterizados como familiares que faz com que eles possuam pouco vínculo com o 
mercado.  

                                            
2 Optamos por não mencionara o nome da Fundação para evitar problema com direitos autorais.  
3 Optamos por não mencionara o nome do viveiro para evitar problema com direitos autorais.  
4 A Lei nº 11.326 de 24/07/2006 estabeleceu o conceito de agricultor familiar o qual define que a propriedade deve ter, no máximo, 
quatro módulos fiscais e que a mão de obra predominantemente seja a da própria família, assim como a base de sustentação da 
renda familiar tenha origem nas atividades econômicas vinculadas ao próprio empreendimento. (Brasil, 2006) 
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Como não foi descrito na metodologia AMBITEC um procedimento padrão para o cálculo e 

interpretação do significado dos valores das médias das pontuações obtidas entre os agricultores 
entrevistados, e como as tabelas da planilha Excel “Ambitec-agro 8.15” só funcionam com as pontuações -
3, -1, 0, 1, e 3, considerou-se mais coerente fazer a pontuação de cada um dos agricultores nesta planilha e 
em seguida foi calculada a média do grupo. Sendo que procedimento similar foi utilizado para números 
negativos e com base nos dados obtidos foi realizada a discussão da melhor forma possível, de acordo com 
o que foi proposto pela Secretária de Desenvolvimento Institucional SDI. Contudo vale destacar que em 
economia, se questiona bastante a utilização das médias, pois elas, muitas vezes, não representam a 
realidade5. 

 
Como os dados são apresentados de forma agregada, a rica diferença de situações que foi 

observada entre os diversos tipos de agricultores corre o risco de se perder, por essa razão os dados foram 
discutidos utilizando-se situações diferentes de forma a enriquecer a discussão. 

 
Finalmente, destaca-se que diferente do ambiente altamente controlado das empresas industriais, 

as empresas agrícolas não são ambientes isolados. Assim, pequenas ações tendem a apresentar efeitos 
diretos e indiretos em diferentes aspectos produtivos, sociais e ambientais. Sendo assim, os aspectos da 
metodologia que não foram avaliados são aqueles para os quais a tecnologia não apresenta relação causal 
e, portanto, não apresenta efeito. Somente foram avaliados os aspectos para os quais a correlação é 
evidente e significativa. 

 

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 Sim 0,83 - 0,83 
2. Mudança no uso indireto da terra Não - - - 
3. Consumo de água Sim 1,33 - 1,33 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 0,67 - 0,67 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - - - 
6. Consumo de energia Não - - - 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 2,25 - 2,25 
8. Emissões à atmosfera Não - - - 
9. Qualidade do solo Sim 1,25 - 1,25 
10. Qualidade da água Não - - - 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,67 - 0,67 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

Duas das três experiências avaliadas tiveram seus líderes treinados em processo de 
capacitação oferecidos pela Embrapa Agrobiologia, onde entraram em contato com a tecnologia 
em diferentes processos de formação, que incluíram, aulas, visitas técnicas, trocas de experiência 
etc. O grupo de agricultores é relativamente homogêneo, com produtores de mudas de essências 
florestais, maracujá e café.  

 
A tabela 4.1.1. apresenta os resultados da avaliação dos impactos ecológicos da tecnologia 

de uso de fungos micorrízicos arbusculares para produção de mudas agrícolas e florestais sobre o 
aspecto eficiência tecnológica. O item 1 discute a “mudança no uso direto da terra”, sendo que o 
aspecto “produtividade por unidade de área (efeito poupa terra)” foi o único que foi afetado pelo 
uso da tecnologia. A média do grupo 1 foi de 0,83. A questão da produtividade por área considera 

                                            
5 Para exemplificar essa crítica, se utiliza com frequência o exemplo da avaliação da temperatura média de um corpo onde uma das 
extremidades esta no forno em alta temperatura e a outra em um congelador. 
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o efeito da maior absorção de nutrientes em razão do uso de fungos micorrízicos arbusculares. O 
produtor 1, viveirista, menciona que é bastante difícil para seus clientes entenderem e 
perceberem o efeito dos fungos micorrízicos arbusculares sobre as mudas pois é impossível 
conseguir isolar o efeito dos fungos micorrízicos arbusculares em um plantio comercial de forma 
que fique visível. A única forma de isolar seu efeito de forma a se tornar mensurável, seria 
estabelecendo parcelas com fungos micorrízicos arbusculares e parcelas sem uso desses fungos, 
porém isso não é viável para os produtores. 

 
O agricultor proprietário do viveiro de mudas afirma que há apenas uma situação muito 

específica na qual seus clientes conseguem perceber a maior qualidade de suas mudas: quando 
elas vão a campo junto com mudas de outros viveiros que não usam fungos micorrízicos 
arbusculares. Nessa situação foram reportados casos onde as mudas do viveiro apresentaram 
maior sobrevivência a campo quando comparadas com mudas provenientes de outros viveiros.  

 
Os técnicos da fundação avaliada da também reportam um melhor desenvolvimento de 

mudas florestais quando são utilizados fungos micorrízicos arbusculares. Muitos dos trabalhos de 
recomposição florestal são realizados em parcerias com escolas públicas em projetos de educação 
ambiental e quando não há mudas de produção próprias, adquirem deste viveiro justamente por 
utilizarem a tecnologia de inoculação com fungos micorrízicos arbusculares. 

 
Os demais componentes deste indicador não apresentaram sensibilidade à tecnologia de 

fungos micorrízicos arbusculares. Os indicadores “prevenção de incêndios”, “estoque de carbono” 
e “biodiversidade produtiva” não foram afetados pela tecnologia de uso de fungos micorrízicos 
arbusculares para produção de mudas agrícolas e florestais. 
 

Para o item 2 “mudança no uso indireto da terra” (Tabela 4.1.1) a tecnologia de uso de 
fungos micorrízicos arbusculares para produção de mudas agrícolas e florestais 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 usos pelas comunidades 
locais.  

 
Os técnicos que implementaram as experiências avaliadas afirmaram poder constatar a 

campo uma maior resistência das plantas micorrizadas, devido à maior capacidade de absorção de 
água do que as mudas que não foram micorrizadas. Dessa forma, para o item 3, “consumo de 
água”, a média do tipo 1 e a média geral foi de 1,33. Dessa forma, este efeito que ocorre no 
componente “água para irrigação” em nível pontual e obteve 3 pontuações diferentes para o seu 
coeficiente de alteração: de -3, -1 e 0 pontos. Os demais componentes deste indicador não 
sofreram alteração em razão do uso da tecnologia, sendo eles: “água 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 do tipo 1 e a média geral foi 
de 0,67. Não foram observadas diferenças substanciais na pontuação realizadas pelas três 
experiências avaliadas. Duas delas receberam pontuação -1 e a outra recebeu a pontuação zero. 
Os técnicos que desenvolvem os cultivos avaliados consideraram obter uma pequena redução no 
consumo de fertilizantes devido ao uso de micorrizas. O uso de fungos micorrízicos arbusculares 
não visa substituir a adubação química, mas sim complementar e ajudar na absorção de nutrientes 
e água em situação de estresse, solos mais fracos e redução no fornecimento de água. Há 
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necessidade de estabelecer métricas adequadas a esta tecnologia para poder mensurar com maior 
precisão os resultados relativos a este indicador. O que muitas vezes pode ser pouco em um dado 
ambiente agrícola, pode ser muito em outra realidade agrícola, em um ambiente mais adverso. 
 
  Os demais componentes deste indicador não sofreram alteração devido à ação da 
tecnologia, portanto permaneceram com seus indicadores inalterados. Estes componentes são 
listados a seguir: “frequência de aplicação”, “variedade de ingredientes ativos (não alternados)”, 
“toxicidade”, “adubos químicos” e “condicionadores de solo”. 
 
  O indicador de número 5 “uso de insumos veterinários e matérias-primas” não teve 
nenhum de seus seis componentes afetados pelo uso da tecnologia. Eles estão subdivididos em 
duas variáveis “variáveis de uso de insumos “ e “variáveis de uso de matérias-primas”. Os 
componentes estão listados a seguir: “produtos veterinários”, “feno, silagem, forragem”, “rações e 
suplementos”, “matérias-primas básicas”, “matérias-primas para processo” e “aditivos 
agroindustriais”. 
 
 Os componentes do indicador “consumo de energia” também não sofreram alteração nos 
coeficientes de seus indicadores devido a ação da tecnologia de uso de fungos micorrízicos 
arbusculares. Seus cinco componentes são listados a seguir para que o leitor também possa 
constatar que eles não possuem correlação com a tecnologia, são eles: “combustíveis fósseis”, 
“bio-combustíveis”, “biomassa (lenha, bagaços, etc.)” e “eletricidade”. 
 

O indicador de número 7, “geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia” (Tabela 
4.1.1) foi afetado positivamente. Dos cinco componentes da variável de autonomia material e 
energética, somente um foi afetado pela ação da tecnologia: “Adubo verde / fixação biológica N / 
inoculação micorrízica”. Sendo que os três técnicos responsáveis pelo gerenciamento dos cultivos 
realizados escolheram a grande alteração para o indicador, com escala de ocorrência atingindo o 
entorno, resultando no valor de 2,25 para média tipo 1 e média geral. Este item trata do tema 
central desta tecnologia que é o a utilização de fungos micorrízicos arbusculares , como as mudas 
são enviadas para diversas propriedades, o efeito é sentido no entorno.   

 
Dos cinco componentes deste indicador, somente um sofreu alteração, sendo que os 

demais são listados a seguir: “(co)Geração motriz ou elétrica (solar, eólica, hidro, biogás)”, 
“aproveitamento térmico (consumo energético evitado)”, “adubo orgânico / esterco, estrume / 
compostagem / formulados organominerais” e “Controle biológico / manejo ecológico de pragas e 
doenças”. 

 
“Emissões à atmosfera“ é o indicador de número 8 e cujos componentes não foram 

sensíveis a tecnologia, nenhum dos seus coeficientes sofreram alteração. A variável de “emissões 
à atmosfera” é composta dos quatro componentes listados a seguir: “gases de efeito estufa”, 
“material particulado / Fumaça”, “odores” e “ruídos”.  
 

Melhoras na absorção de água e nutrientes é um dos efeitos mais conhecidos do uso de 
micorrizas. Somente um dos componentes do indicador, qualidade do solo, foi afetado de forma 
positiva, onde os responsáveis pela produção verificaram redução da “perda de nutrientes“ do 
solo, o que resultou numa pontuação média do tipo 1 e média geral de 1,25. As demais variáveis 
de qualidade do solo deste indicador, “erosão”, “perda de matéria orgânica” e “compactação”, 
não foram consideradas para efeitos desta avaliação por serem um tema de elevada complexidade 
técnica e dificilmente verificado pelos agricultores a campo. As micorrizas atuam na estruturação 
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dos solos, contudo é praticamente impossível o agricultor conseguir distinguir esses efeitos sem 
passar por um treinamento que o instrumentalize com informações e metodologias apropriadas 
para medir esses efeitos. 

  
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 uso de fungos micorrízicos 
arbusculares. No entanto, não é demais destacar que alguns dos 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 pois ela usa processos naturais para 
nutrir as plantas e exerce influência direta em propriedades físicas do solo, mas devido à 
dificuldade dos agricultores em estabelecer confiáveis e seguras relações de causalidade entre o 
uso da tecnologia e os resultado esperados, optou-se por não utilizar estes indicadores.  

 
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. Dos sete componentes, distribuídos entre a duas 
variáveis conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, somente dois componentes 
“vegetação nativa” e “fauna silvestre” sofreram alterações devido a ação da tecnologia. O que 
esses usuários da tecnologia vivenciaram corresponde com o que se observa em estudos 
científicos, maior sobrevivência e desenvolvimento de espécies florestais nas situações adversas 
em campo. E como o impacto sobre a flora nativa é visível, os agricultores mencionaram que 
haveria desdobramentos positivos na “fauna silvestre”. Dessa forma a pontuação média do tipo 1 
e média geral foi de 0,67. 

 
 Os demais componentes deste indicador reunidos nas “variáveis de conservação da 

biodiversidade” e “variáveis de recuperação ambiental” estão listados a seguir e não foram 
afetados pela tecnologia: “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 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Não - - - 
13. Capital social Sim 0,35 - 0,35 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - - - 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 
A tabela 4.2.1 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia de fungos 

micorrízicos arbusculares para produção de mudas sobre o aspecto respeito ao consumidor. Em 
nenhum dos cinco componentes do indicador “qualidade do produto” foi observado alteração em 
seus coeficientes devido a ação da tecnologia. Dessa forma, não foi possível verificar alteração nas 
quantidades de resíduos químicos dos produtos alimentares nos quais foram utilizados a 
inoculação com fungos micorrízicos arbusculares. Tão pouco foi possível observar redução no 
número de “contaminantes biológicos”, pois a tecnologia em estudo não apresenta efeitos 
mensuráveis sobre esse aspecto do ambiente.  
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Nos demais componentes deste indicador, “procedimentos de pós-colheita”, 

“disponibilidade de fontes de insumos” e “idoneidade dos fornecedores de insumos”, também não 
se observa correção entre o uso da tecnologia e alterações comprovadas e perceptíveis sobre o 
ambiente ou sobre as culturas. 

 
Foram observados efeitos devido a ação da tecnologia de uso de fungos micorrízicos 

arbusculares em mudas no indicador “capital social” (Tabela 4.2.1.), no componente “projetos de 
extensão comunitária / educação ambiental”. A principal atuação neste tema se deve a ação da 
fundação avaliada que atua na região do município de Barra Mansa e adjacências com projetos de 
extensão comunitária envolvendo agricultores locais e escolas dos municípios. O proprietário do 
viveiro de mudas ficou entre os vencedores do prêmio desafio Ambiental da WWF de 2017 pelo 
seu diferencial de trabalho em termos de responsabilidade social e ambiental. São varias as ações 
relacionadas a extensão comunitária e educação ambiental que vão desde atuação com 
organizações locais para recomposição florestal até o encaminhamento junto a Prefeitura do 
Município de Miguel Pereira de proposta de trabalho conjunto para resolver depósito e dispersão 
de lixo residencial situado próximo ao viveiro. 

 
Dos seis componentes deste indicador, somente um apresentou efeito para a tecnologia os 

demais são 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” e “programas de transferência de 
conhecimentos e tecnologias”. 

 
O indicador “bem-estar e saúde animal” não foi afetado pelo uso da tecnologia de 

produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares. Este indicador 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 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 1,17 - 1,17 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,67 - 0,67 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 4,00 - 4,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não 1,25 - 1,25 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 
 

 A tabela 4.2.2 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia de produção de 
mudas com fungos micorrízicos arbusculares a partir do aspecto trabalho/emprego. Todos os três 
técnicos responsáveis pela utilização da tecnologia passaram por processo de capacitação 
oferecido pela Embrapa Agrobiologia onde foram abordados temas referentes a utilização da 
tecnologia. Faz-se necessário destacar o técnico da fundação avaliada é o responsável pela 
aplicação da tecnologia na condição de prestador de serviços para o agricultor que implantou café 
utilizando mudas micorrizadas. 
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 Na tabela 4.2.2 podemos observar que o indicador “capacitação” apresentou média do 
tipo 1 e média geral de 1,17. Este resultado foi obtido a partir das três pontuações manifestadas 
pelos agricultores entrevistados, onde dois deles verificou grande alteração, 3 pontos, no 
indicador do componente “local de curta duração”. Situação idêntica se observou para o 
componente “básico” da variável “nível de capacitação”. A orientação dada é que fosse avaliada a 
qualidade das capacitações  
  
 No caso especifico do agricultor 1 – proprietário do viveiro de mudas, a atividade produtiva 
é desenvolvida por empregados sendo que a inoculação também é realizada por eles. Tendo sido 
necessário apenas a realização de treinamentos simples para compreenderem o processo de 
inoculação. 
 
  Para o indicador “qualificação e oferta de trabalho” (tabela 4.2.2.) foi obtida a média do 
tipo 1 e média geral de 0,67. Somente duas das três experiências avaliadas possuem trabalhadores 
contratados e, portanto, somente eles responderam está parte da avaliação onde todos os 
entrevistados mencionaram pequena alteração no componente “braçal”, e optaram pelo valor 1 
na escala de ocorrência pontual. A mesma situação foi verificada no componente “permanente” 
da variável “condições de contratação”. As variáveis de qualificação requerida para o trabalho que 
não foram afetadas pela ação da tecnologia foram: “braçal especializado”, “técnico médio” e 
“técnico superior”. As variáveis de condição de contratação que não foram afetadas foram: 
“temporário”, “parceiro / meeiro” e “familiar”. 
 

O indicador “qualidade do emprego / ocupação” (tabela 4.2.2.) obteve a média do tipo 1 e 
média geral de 4,00. 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 das três experiências avaliadas. Uma explicação para esse 
resultado pode estar no fato de que é complexo correlacionar a produção obtida com a tecnologia 
em si, mas por outro lado como as tecnologias adotadas pelas empresas agrícolas determinam seu 
rendimento, obviamente há reflexos no emprego. Os demais benefícios trabalhistas que compõe a 
segunda variável, são: “auxílio moradia”, “auxílio alimentação”, “auxílio transporte” e “auxílio 
saúde (complementar)”, sendo que nenhum desses componentes foi alterado pela ação da 
tecnologia. 
 
  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”. Somente um dos componentes dessas três variáveis 
foi afetado pela ação da tecnologia: “oportunidade de envolvimento e valorização da participação 
das mulheres”. O proprietário do viveiro de mudas estabeleceu parceria com grupos de mulheres 
dispersas pela região para coleta de sementes florestais. Foram selecionadas as árvores matrizes e 
feito treinamento para dominares as técnicas de coleta. A seguir estão listados os componentes de 
cada uma dessas três variáveis que não foram afetados pela tecnologia. Variável equidade de 
gêneros: 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 
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Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 1,00 - 1,00 
20. Valor da propriedade  Não 0,0 - 0,0 
* 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. 

 
Os impactos socioambientais do uso da tecnologia de produção de mudas com fungos 

micorrízicos arbusculares a partir do aspecto renda são apresentados na tabela 4.2.3. O indicador 
“geração de renda do estabelecimento” recebeu pontuação média do tipo 1 e média geral de 1,00, 
pois todos os três usuários da tecnologia entrevistados escolheram a pontuação de número 1 que 
corresponde a um moderado aumento no coeficiente do componente “segurança (garantia de 
obtenção)”. Este foi o único, dos cinco atributos da renda que foi alterado pela ação da tecnologia 
de produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares. Para os outros quatro componentes 
listados a seguir, a tecnologia em estudo não promoveu alterações: “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 da tecnologia 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”. 
 
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 Não - - - 
22. Segurança alimentar Não - - - 
* 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. 

 
Na tabela 4.2.4 são apresentados os dados dos impactos socioambientais do uso da 

tecnologia de produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares considerando o aspecto 
saúde. Os dois indicadores deste aspecto não tiveram seus componentes afetados pela ação desta 
tecnologia. O indicador “segurança e saúde ocupacional” tem os seguintes elementos em seus 
componentes: ”exposição a periculosidade e fatores de insalubridade”, “periculosidade”, “ruído”, 
“vibração”, “calor / frio / umidade”, “acidentes ergonômicos (quedas, máquinas)”, “agentes 
químicos” e “agentes biológicos”. 
 

“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”. Como mencionado nos itens anteriores, há a necessidade de 
se explicitar a relação de causalidade dos fenômenos observados no ambiente produtivo. Mudas 
de espécies agrícolas como café e maracujá também estão sendo produzidas neste grupo avaliado, 
contudo como, em geral, os cultivos agrícolas recebem muito mais atenção do que os cultivos de 
recomposição florestal, além de tratos culturais mais intensivos, são poucas as plantas que 
morrem. 
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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 Não 0,67 - 0,67 
24. Condição de comercialização Não - - - 
25. Disposição de resíduos  Não - - - 
26. Gestão de insumos químicos Não - - - 
27. Relacionamento institucional Não -  - 
*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. 

 
Os impactos socioambientais do uso da tecnologia de produção de mudas com fungos 

micorrízicos arbusculares a partir do aspecto gestão e administração são apresentados na tabela 
4.2.5. Dos cinco indicadores deste aspecto, somente um, “capacitação dirigida à atividade”, foi 
afetado pela ação da tecnologia.  
 
  Os demais componentes do indicador “dedicação e perfil do responsável” não 
apresentaram alterações em seus coeficientes em razão da ação da tecnologia de produção de 
mudas com fungos micorrízicos arbusculares. Estes cinco componentes são listados a seguir: 
“horas de permanência no estabelecimento”, “engajamento familiar”, “uso de sistema contábil”, 
“modelo formal de planejamento” e “sistema de certificação / rotulagem”.  
 
  A tecnologia em estudo não exigiu a formulação de um “modelo formal de planejamento”, 
tão pouco foi necessário o “uso de sistema contábil” específico. Os demais componentes, tais 
como “horas de permanência no estabelecimento” ou “engajamento familiar, também não se 
aplicam à tecnologia. 
 
  O indicador “condição de comercialização” é constituído de sete componentes, onde são 
consideradas diversos contextos que envolvem a comercialização de produtos agrícolas, no 
entanto, nenhuma delas foi afetada pela tecnologia de produção de mudas com fungos 
micorrízicos arbusculares. São eles “venda direta / antecipada / cooperada”, “processamento 
local”, ”armazenamento local”, “transporte próprio”, “propaganda / marca própria”, 
“encadeamento com produtos / atividades / serviços anteriores” e “cooperação com outros 
produtores locais”. Este resultado foi bastante surpreendente para a equipe de avaliação. Os 
agricultores fizeram uma longa conversa para explicar esse fenômeno, mas o ponto principal desta 
questão reside no fato dos agricultores não conseguirem demonstrar para seus clientes os efeitos 
benéficos do uso de fungos micorrízicos arbusculares. A sobrevivência a campo em situações de 
estresse é o principal benefício mencionado pelos agricultores, contudo a maior vitalidade de suas 
mudas só poderá ser constatada se num mesmo povoamento for utilizado mudas com fungos 
micorrízicos arbusculares e mudas sem esses fungos e esse povoamento passe por uma situação 
de estresse. Com base nessas informações, pode-se compreender a dificuldade dos agricultores 
em comprovar a melhor qualidade de suas mudas. No entanto, afirmam os agricultores que já há 
clientes que conseguem perceber a melhor qualidade das mudas e se tornaram fregueses 
“cativos”.  
 
 A tecnologia de produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares não tem efeitos 
sobre o indicador “disposição de resíduos”. Este indicador é composto de duas variáveis e cinco 
componentes conforme descrito a seguir. A variável de “tratamento de resíduos domésticos” é 
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composta de “coleta seletiva”, “compostagem / Reaproveitamento”, “disposição sanitária”. A 
variável de “tratamento de resíduos da produção” é composta de “reaproveitamento” e 
“destinação ou tratamento final”. 
 

Quanto a “gestão de insumos químicos” não foi constatada em nenhum de suas cinco 
componentes alterações devido a ação da tecnologia de produção de mudas com fungos 
micorrízicos arbusculares. “Armazenamento”, “calibração e verificação de equipamentos de 
aplicação”, “utilização de equipamentos de proteção individual”, “disposição final adequada de 
recipientes e embalagens” e “registro dos tratamentos” são os cinco componentes deste 
indicador. É desnecessário explicar a razão pela qual eles não são afetados pela tecnologia em 
estudo, por ser facilmente constatável. 
 

Relacionamento institucional é o último indicador desta avaliação. Ele é composto de uma 
única variável, “variáveis de alcance institucional”, e quatro componentes “utilização de 
assistência técnica”, “associativismo / cooperativismo”, “filiação tecnológica nominal”, “utilização 
de assessoria legal / Vistoria”. Estas variáveis não receberam pontuação por não serem sensíveis a 
tecnologia de produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico  - 1,2 

Índice de Impacto Social  - 0,1 

Índice de Impacto Ambiental  - 0,6 

 
Dentre os três índices parciais de Impacto socioambiental, “Índice de Impacto Econômico”, 

“Índice de Impacto Social” e “Índice de Impacto Ambiental”, o que recebeu pontuação mais 
elevada foi o “Impacto Econômico” que apresentou o valor de 1,2. A geração própria, 
aproveitamento, reuso e autonomia foi o indicador que mais colaborou para a obtenção de 
impacto ambiental positivo para a tecnologia de produção de mudas com fungos micorrízicos 
arbusculares.  
 
 Os indicadores de impactos sociais foram os menos sensíveis aos efeitos da tecnologia de 
produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares. Por essa razão, consideramos 
pertinente questionar se a metodologia é suficientemente sensível para esta tecnologia. 
. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Geral 

0,68 
 
 

O presente estudo avaliou a experiência de 3 produtores sediados em diferentes 
localidades do estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Considerando uma escala que vai de -15 a 
+15 o índice de impacto sócio ambiental desta tecnologia foi de 0,68. Este valor é relativamente 
baixo considerando que a tecnologia em estudo tem características socioeconômicas e ambientais 
bastante inovadoras. Nos itens anteriores já foi realizada discussão sobre esse tema onde foi 
mencionado a possibilidade da metodologia de avaliação utilizada – Ambitec - não ser 
suficientemente sensível para esse tipo de tecnologia. Pois quando se considera a evolução das 
tecnologias utilizadas para uma produção mais sustentável, pode-se considerar que a inoculação 
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de mudas com fungos micorrízicos arbusculares seja uma tecnologia complementar àquelas já 
utilizadas e que, portanto, não tem o objetivo substituir uma tecnologia já existente. E aqui reside 
o ponto chave da incompatibilidade com a metodologia Ambitec, que pressupõe a existência de 
uma tecnologia anterior para qual a nova tecnologia veio a substituir. 

 
4.4. Impactos sobre o Emprego 

 

Como já foi mencionado no item anterior, a utilização de inoculação de mudas para 
promover micorrizas é uma tecnologia complementar, ela não visa substituir nenhuma tecnologia 
já existente e, portanto, esse não seria uma justificativa para alteração na quantidade de mão de 
obra utilizada.  

 
Quando os agricultores foram questionados sobre esse tema, afirmaram que a mão de obra 
utilizada para a inoculação de mudas é muito pequena e que consideram insignificante sua 
mensuração. No entanto, consideramos que cada caso deverá ser analisado isoladamente, pois, 
mesmo que a mão-de-obra utilizada seja insignificante, ela pode ser onerosa em alguns casos. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

  A avaliação dos impactos no Desenvolvimento Institucional foi realizada de forma coletiva 
e consensual com os dois pesquisadores mais envolvidos e mais o técnico que realiza as avaliações 
de impacto. Dessa forma, nas tabelas abaixo estão inseridas apenas uma nota, a média geral. 
 
5.1. Capacidade relacional 
 

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 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim   3,0 
3. Know-how Sim   0,6 
4. Grupos de estudo Sim   1,2 
5. Eventos científicos Sim   1,2 
6. Adoção metodológica Sim   3,0 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A pontuação média geral final do aspecto relações de equipe/rede de pesquisa dos 
indicadores dos Impactos na capacidade relacional da tecnologia de uso de fungos micorrízicos 
arbusculares para produção de mudas de espécies agrícolas e foi de 10,5. No ambiente 
institucional desta tecnologia há a participação de diferentes especialidades técnicas e científicas, 
sendo que os indicadores “diversidade de especialidades” e “interdisciplinaridade” receberam as 
pontuação de 1,5 e 3,0, respectivamente. A melhora da relação com demais pesquisadores da 
Embrapa Agrobiologia, além de maior aproximação com a UFRRJ, afetou este e diversos 
indicadores deste aspecto. 
 

O indicador “grupo de estudo” teve coeficiente de impacto de 3,0 pontos na escala local, 
resultando em um coeficiente final de 1,2. O indicador “eventos científicos” recebeu grande 
aumento de 3,0 pontos em seu componente e que resultou num coeficiente de impacto de 1,2 
devido a ponderação na escala de ocorrência local. 
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O componente “adoção metodológica” recebeu grande aumento em seu coeficiente, 3,0, 
resultando em pontuação final de 3,0 devido a escala de ocorrência no entorno. 
 
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   0,5 
8. Interatividade Sim   1,0 
9. Know-how Sim   1,5 
10. Fontes de recursos Sim   3,0 
11. Redes comunitárias Sim   3,0 
12. Inserção no mercado Sim    3,0 
*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 12,0. Quatro de seus componentes receberam grande 
aumento em seus coeficientes: “Know–how”, “Fontes de recursos / Contratação institucional”, 
“Redes de interações comunitárias (não científicas)” e ”Inserção no mercado (comércio ou seção 
de produtos / tecnologias)”. O primeiro deles, Fontes de recursos / Contratação institucional, diz 
respeito aos agentes que contribuíram com seus recursos financeiros para subsidiar as atividades 
de pesquisa e extensão. O componente “Redes de interações comunitárias (não científicas)” 
também foi afetado de diversas formas, mas é importante destacar as redes de interação 
formadas por meio dos contatos realizados através do CRB-JD: diversos contratos foram realizados 
através de clientes que repassaram o contato para seus conhecidos alunos e parceiros.  
 

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 dois componentes que não se 
aplicaram a tecnologia resultando numa pontuação menor que o aspecto anterior, com índice 
integrado de 4,45. 

 
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 “Infraestrutura operacional (área física)” dispõe de recursos 
adequados ao trabalho e por isso recebeu grande aumento nesse componente. O indicador 
“Compartilhamento da infraestrutura” também recebeu grande aumento em seu componente 
devido ao laboratório multiusuário. 
 
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   1,2 
14. Infraestrutura operacional Sim   1,2 
15. Instrumental operacional Sim   0,4 
16. Instrumental bibliográfico Sim   1,2 
17. Informatização Sim   0,6 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim   1,5 
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*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
Os componentes “Recursos do projeto (captação e execução)” e “Instrumental 

bibliográfico (aquisição)” não apresentaram alteração em seus componentes. Já o componente 
“Instrumental operacional (inclusive informatização / automação / tecnologia da informação” 
recebeu moderada alteração em seu coeficiente e ponderou-se que essa ação ocorreu ao nível 
local, resultando em coeficiente de impacto final de apenas 0,4. 

  
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 grande aumento em seus coeficientes, contudo sua 
ocorrência foi considerada em escala local, pois recursos advindos do CRB ressarciram 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) Não   - 
20. Instrumental (ampliação) Sim   0,4 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Não   - 
22. Contratações  Sim   1,2 
23. Custeios Sim   1,2 
*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. 

 
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 6,10, sendo que o indicador “Equipe / Rede de 
pesquisa” obteve a melhor pontuação (7,8) onde três dos seus seis componentes apresentaram 
grande aumento em seus coeficientes. O mesmo não se observou no indicador “Transferência / 
extensão”, cuja pontuação foi de 4,40. 
 

Somente três componentes do indicador “Equipe/Rede de pesquisa” apresentaram grande 
aumento em seus coeficientes, são eles: “Cursos e treinamentos“, “Realização de experimentos, 
avaliações, expedições, ensaios” e “Implementação de bancos de dados, plataformas de 
informação codificada”. Os dois primeiros tiveram escala de ocorrência no entorno, enquanto o 
terceiro a escala de ocorrência foi ao nível local. Por essa razão os dois primeiros tiveram 
coeficiente final de 3,0 enquanto o último foi de apenas 1,2. 
 

Os componentes “Participação em eventos técnico-científicos” e “Adoção de sistemas de 
gestão e de qualidade” 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 da atuação no componente 
“Participação em eventos técnico-científicos”. O evento foi realizado em 30 e 31 de agosto de 
2018 em Foz do Iguaçu/PR com a participação dos pesquisadores envolvidos. 
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  O componente “Organização de eventos técnico-científicos” 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. Cursos e treinamentos Sim   3,0 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim   3,0 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim   1,2 
27. Participação em eventos Sim   0,4 
28. Organização de eventos Não   - 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim   0,2 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
Quatro dos seis componentes do indicador “Transferência/extensão”, Tabela 5.3.2., 

apresentaram grande aumento em seus coeficientes, contudo resultaram em coeficientes finais 
inferiores ao valor máximo 3,0 devido à sua escala de ocorrência que foi local. Isso se deve ao fato 
das ações avaliadas neste estudo terem característica de ação de transferência de tecnologia onde 
estes componentes do indicador foram afetados significativamente. 
 

Todos os anos são oferecidos diversos cursos sobre produção e uso de insumos biológicos 
principalmente para o meio acadêmico, no qual é oferecida disciplina específica de fungos 
micorrízicos arbusculares. Há uma grande quantidade de ações desenvolvidas junto a 
comunidades tradicionais e locais.  
 
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   1,2 
31. Número de participantes Sim   1,2 
32. Unidades demonstrativas Não   - 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim   1,2 
34. Projetos de extensão Sim   0,2 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim   0,6 
*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 maiores pontuações desta avaliação, resultando em um 
índice integrado de 8,7 e evidenciando ser este o foco principal desta inovação em transferência 
de tecnologia do CRB-JD. Destaca-se aqui o indicador “Produtos de P&D” obteve a maior 
pontuação desta avaliação onde somente um dos seus componentes não recebeu grande 
aumento em seu indicador.  
 

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 
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36. Apresentação em congressos Não   - 
37. Artigos indexados Sim   3,0 
38. Índices de impacto (WoS) Sim   3,0 
39. Teses e dissertações Sim   3,0 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim   3,0 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Dois dos componentes do indicador “Produtos Tecnológicos” tiveram seus coeficientes 
inalterados resultando em uma menor pontuação, são eles: “Patentes/Registros” e “Produtos 
tecnológicos”. Os componentes “Variedades / Linhagens”, “Novas práticas metodológicas” e 
“Marcos regulatórios (Leis, normas)”apresentaram grande alteração em seus coeficientes. 
Destacamos o último componente para mencionar a atuação dos pesquisadores 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 insumos biológicos. 
 
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 Não   - 
42. Variedades/linhagens Sim   1,2 
43. Práticas metodológicas Sim   1,2 
44. Produtos tecnológicos Não   - 
45. Marcos regulatório Sim   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 Geral 

7,84 

 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De forma geral, os benefícios para a agricultura da simbiose mutualista formada entre 
raízes de plantas e os fungos micorrízicos podem ser resumidos no aumento da absorção de água 
e nutrientes. Mas também apresenta efeitos significativos na estruturação do solo e na adaptação 
das plantas aos ambientes, particularmente aqueles com estresses bióticos e abióticos, resultando 
em uma agricultura mais sustentável e promovendo a restauração ambiental.  

 
Neste estudo de caso foram avaliados apenas agricultores e empresas sediadas na região 

Sudeste. É uma tecnologia que pode ter diferentes usos desde a agricultura até o uso em 
recuperação de áreas degradadas pela agricultura e pela mineração. Porém, pode-se afirmar que 
os benefícios desta tecnologia podem ser expandidos para todo o Brasil. 
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Devido a incipiente inserção desta tecnologia no mercado em razão de ser um tema ainda 
bastante inovador, o uso de insumos biológicos na agricultura, em especial os fungos micorrízicos, 
não possui destaque econômico a ponto de existirem estudos sobre o seu impacto nas cadeias 
produtivas. Embora seu uso em recuperação de área degradadas já remonte mais de duas 
décadas, nesses casos, ela visa atender em primeiro plano, os determinantes do licenciamento 
ambiental, resultando não ser coerente a abordagem de Cadeia Produtiva para esse uso. 

 
 Para nenhum dos casos dos agricultores entrevistados foi possível medir o impacto 
econômico através das metodologias propostas. A tecnologia de uso de fungos micorrízicos 
arbusculares tem um papel diferenciado e muito especial dentro da agricultura. Seus principais 
efeitos foram observados no uso em recuperação de áreas degradadas e reflorestamento com 
espécies nativas, pelo fato de seu efeito ser melhor verificado em situações de estresse a campo. 
O uso de micorrizas tem sido efetivo na implantação de povoamentos florestais onde os tratos 
culturais cuidados realizados após o plantio não podem ser realizados com muita precisão devido 
aos seus elevados custos. 
 
 Dessa forma, o que se observa é que esta tecnologia é utilizada de forma similar a um 
seguro, onde às vezes pode ser verificado seu efeito, quando o povoamento se encontra em 
situação de estresse, mas às vezes não, quando as chuvas ocorrem de forma regular e o solo 
encontra-se com uma fertilidade homogênia em toda extensão do plantio.  
 

Considerando uma escala que vai de -15 a +15 o índice de impacto Socioambiental desta 
tecnologia foi de 0,68. Este valor é relativamente baixo considerando que a tecnologia em estudo 
tem características socioeconômicas e ambientais bastante inovadoras. Diante dessa pontuação 
relativamente baixa considera-se a possibilidade da metodologia de avaliação utilizada – Ambitec - 
não ser suficientemente sensível para esse tipo de tecnologia.  
 

 Dentre os vinte e sete indicadores de desenvolvimento Socioambiental, destacou-se a 
“geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia” (Tabela 4.1.1) por ter sido afetado 
positivamente. Dos cinco componentes da variável de autonomia material e energética, somente 
um foi afetado pela ação da tecnologia: “Adubo verde / fixação biológica N / inoculação 
micorrízica”. Sendo que os três técnicos responsáveis pelo gerenciamento dos cultivos realizados 
escolheram a grande alteração para o indicador, com escala de ocorrência atingindo o entorno, 
resultando no valor de 2,25 para média tipo 1 e média geral. Este item trata do tema central desta 
tecnologia, que é o a utilização de fungos micorrízicos arbusculares em mudas, e como as mudas 
são enviadas para diversas propriedades, o efeito é sentido no entorno.   
 

Outro indicador que se destacou foi a “qualidade do emprego / ocupação” (tabela 4.2.2.) 
que obteve a média do tipo 1 e média geral de 4,00. 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 das três experiências avaliadas. 
Uma explicação para esse resultado pode estar no fato de que é complexo correlacionar a 
produção obtida com a tecnologia em si, mas por outro lado como as tecnologias adotadas pelas 
empresas agrícolas determinam seu rendimento, obviamente há reflexos no emprego. Os demais 
benefícios trabalhistas que compõe a segunda variável, são: “auxílio moradia”, “auxílio 
alimentação”, “auxílio transporte” e “auxílio saúde (complementar)”, sendo que nenhum desses 
componentes foi alterado pela ação da tecnologia. 
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 Dentre os três índices parciais de Impacto socioambiental, “Índice de Impacto Econômico”, 
“Índice de Impacto Social” e “Índice de Impacto Ambiental”, o que recebeu pontuação mais 
elevada foi o “Impacto Econômico” que apresentou o valor de 1,2. A geração própria, 
aproveitamento, reuso e autonomia foi o indicador que mais colaborou para a obtenção de 
impacto ambiental positivo para a tecnologia de produção de mudas com micorrizas.  
 
 Os indicadores de impactos sociais foram os menos sensíveis aos efeitos da tecnologia de 
produção de mudas com fungos micorrízicos arbusculares. Mais uma vez consideramos pertinente 
considerar se a metodologia é suficientemente sensível à tecnologia.  
 

Com relação aos impactos no Desenvolvimento Institucional o aspecto Capacidade 
Relacional foi o que teve a pontuação mais elevada dentre os quatro aspectos avaliados. Sendo 
que o aspecto “Relações c/ interlocutores (beneficiários, parceiros, fornecedores e financiadores” 
recebeu pontuação final de 12,0 e o aspecto relações de equipe/rede de pesquisa recebeu a 
pontuação final de 10,5. 
 

O aspecto do Desenvolvimento Institucional que ficou em segunda melhor pontuação foi o 
Produtos de P&D resultando em um índice integrado de 8,7 e evidenciando ser este um dos 
principais focos inovação tecnológica. Destaca-se aqui o indicador “Produtos de P&D” que obteve 
a maior pontuação desta avaliação onde somente um dos seus componentes não obteve grande 
aumento em seu indicador. 

 
Considerações finais: 
 
 Esta foi a primeira vez que a tecnologia de uso de fungos micorrízicos arbusculares para 

produção de mudas de espécies agrícolas e florestais foi avaliada de forma isolada, pois nas outras 
ocasiões onde foi avaliada estava associada ao uso de estirpes bacterianas que possuem um efeito 
mais expressivo e fácil de ser observado pela presença visual dos nódulos.  

O desenrolar desta avaliação trouxe questionamentos sobre a necessidade de se utilizar 
outros parâmetros para avaliar a eficiência da tecnologia. Foi mencionado que a tecnologia tem 
um papel complementar às demais tecnologias e que não tem o papel de substituir as tecnologias 
já existentes. 

Quando se analisa o potencial desta tecnologia de forma objetiva, percebe-se o imenso 
caminho possível de ser percorrido. Deve-se considerar que muitos ganhos futuros podem 
resultar do aprimoramento desta tecnologia que faz uso da simbiose mutualista, mas que para 
isso se tornar realidade é necessário mais estudos, mais testes em campo e outros métodos de 
avaliação que possam medir adequadamente seus resultados. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Miguel Pereira RJ 1    1 
Barra Mansa RJ 1    1 
Bananal SP 1    1 

Total  3    3 
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 A coleta de dados foi realizada através de entrevistas aplicadas diretamente aos 
agricultores no local onde desenvolvem suas atividades agrícolas. Alguns dos agricultores 
entrevistados já acompanhamos há algum tempo através de diversos processos colaborativos. Os 
recursos para estas atividades foram custeados pelo convênio SEBRAE. 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa RJ Seropédica Pesquisador 2 

     

Total    2 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 

  Para o Desenvolvimento Institucional foram realizadas entrevistas com dois 
pesquisadores, sendo que foi realizada de forma coletiva em uma reunião onde a pontuação foi 
feita de forma consensual. 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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