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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 

Pulverização Eletrostática por Eletrificação Direta 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 
Eixo de Impacto do VI PDE 

X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

X Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
 
O equipamento para Pulverização Eletrostática por Eletrificação Direta foi desenvolvido por meio 
de um esforço conjunto e um intercâmbio de conhecimentos em atividades de pesquisa entre a 
Embrapa e a empresa Bell´s Indústria Eletrônica Ltda. com tecnologia de aplicação eletrostática 
hidráulica com capacidade de gerar gotas com alta intensidade de carga elétrica estática, as quais 
ao se aproximarem de qualquer tipo de objeto formam um poderoso campo eletrostático, 
induzindo o aparecimento de forças de atração entre as partículas em voo e o alvo.  
 
Com eficiência comprovada em campo, o pulverizador costal elétrico eletrostático alimenta um 
gerador de alta tensão especialmente projetado, para eletrificar o líquido de pulverização. A alta 
voltagem é injetada diretamente na calda (líquido de pulverização) que se mantém isolada do 
operador e do meio ambiente devido à capacidade de isolação do plástico do qual é construído o 
equipamento.  
 

A eficiência desse método pode variar em função de fatores como a vazão e a pressão de trabalho 
do equipamento; da capacidade de isolamento do material de construção do equipamento; de 
condições meteorológicas como umidade relativa do ar e temperatura ambiente; de 
características da calda como pH, viscosidade e volatilidade da mesma; porém, em qualquer das 
situações, sempre poderá ampliar o grau de deposição pela atração elétrica entre as gotas e o 
alvo. 
 
No caso das plantas, como a força de atração das partículas eletrificadas é maior que a força da 
gravidade, as gotas que passariam ao lado das folhas são atraídas eletricamente e conseguem se 
depositar na face abaxial das mesmas (local onde ocorrem muitos problemas fitossanitários).  
 
A melhora da deposição das gotas nos respectivos alvos biológicos traz efeitos diretos à 
preservação do Meio Ambiente, por reduzir a deriva (atingimento de organismos não alvos), 
reduzir a quantidade de produtos químicos necessários para o controle de pragas ou doenças e 
por evitar o aparecimento de resistência dos agentes causadores dessas em função da não 
aplicação de sub-dosagens.  
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A adoção da tecnologia resulta na redução do custo direto das pulverizações pelo menor número 
de recargas necessário para cobrir uma mesma área e pelo menor desperdício de agentes 
químicos ou biológicos. A relação entre custos e benefícios do uso dessa tecnologia apresenta-se 
totalmente favorável, no sentido de que o maior custo de aquisição dos pulverizadores equipados 
com a tecnologia é rapidamente amortizado pelo menor custo das operações e pela menor 
necessidade de insumos para obter-se o mesmo resultado, quando comparado com a pulverização 
convencional feita com iguais equipamentos (pulverizadores costais elétricos) sem a tecnologia. 
 
Esta tecnologia é disponibilizada para o público através da empresa parceira 
(http://www.bells.com.br/agricultura) e foi selecionada em 2016 a participar do Hotsite “Grandes 
contribuições da Embrapa para a agricultura brasileira” voltada a um público específico: altas 
lideranças da cadeia agropecuária e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
 
Para fins de esclarecimento, este equipamento é distinto e independente da tecnologia objeto de 
análise nos anos-base de 2015 a 2017, o bico de pulverização pneumática eletrostática, licenciado 
e comercializado pela empresa B&D Equipamentos Agrícolas Ltda cuja análise de impactos foi 
descontinuada devido ao baixo nível de adoção. 
 
1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2005 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2015 

 
1.6. Ano de Início da adoção:  2016 

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

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES  PR X 

BA X AM X GO X MG X RS X 

CE  AP  MS X RJ  SC X 

MA  PA  MT  SP X  

PB  RO   

PE X RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.8. Beneficiários 
 
Como a tecnologia foi desenvolvida de forma direcionada para pulverizadores costais de uso 
individual, os principais beneficiários dessa tecnologia são os agricultores de propriedades 
familiares ou pequenas empresas agropecuárias de menor poder aquisitivo. Todavia, empresas de 
desenvolvimento de equipamentos e acessórios para pulverização na agropecuária, empresas de 
desenvolvimento e comercialização de pulverizadores, empresas prestadoras de serviços de 
pulverização, cooperativas de produtores agrícolas, produtores agrícolas, instituições de pesquisa, 
aplicadores de agrotóxicos e consumidores de produtos agrícolas, todos podem ser considerados 
como beneficiários da maior eficiência de aplicação trazida pela tecnologia. 
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Em relação ao primeiro ano de avaliação da tecnologia, foi detectada expansão da adoção na 
região Centro Oeste nos estados de GO e MS além dos demais estados onde o equipamento foi 
comercializado anteriormente estando presente em todas as regiões brasileiras configurando sua 
utilização em todo o território nacional. 
 
Também pode ser utilizada em ações de políticas públicas como foi constatada sua utilização por 
duas prefeituras municipais do Paraná (Santo Antônio do Paraíso e Campo do Tenente) através da 
aquisição dos equipamentos e distribuição aos produtores locais com objetivo de melhoria dos 
impactos socioambientais e econômicos na região. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 
O mercado mundial de agrotóxicos é gigantesco e foi avaliado em 2009 em US$ 45 bilhões sendo a 
América Latina responsável por 19% deste volume, o Brasil representa 84% deste montante da 
América Latina, ou seja, aproximadamente US$ 7.1 bilhões e com tendência de aumento na 
demanda e com grande potencial de expansão.  
 
O domínio do mercado brasileiro pertence a seis multinacionais (Basf, Monsanto, Dow, Bayer, 
Dupont, Syngenta) que juntas alcançam 68% da totalidade da produção de agrotóxicos e são 
altamente eficientes e competitivas. A empresa Syngenta além de ser a líder no mercado no Brasil 
é líder mundial neste segmento e uma das maiores beneficiadas com a constante expansão desse 
mercado.  
 
Como estão sempre surgindo novas pragas ou doenças na agricultura e o consumo de agrotóxicos 
no Brasil, que já é elevado, tende a aumentar. Na prática, a agricultura nacional brasileira que já 
absorveu a tecnologia (convencional) de pulverização hidráulica, pode ser gradualmente evoluída, 
tendendo para o uso da hidráulica eletrostática. 
 
A pulverização convencional atualmente praticada é pouco eficiente, demandando grande 
consumo de água e envolvendo altos custos. Diante disso, há uma grande “demanda potencial” 
por equipamentos de pulverização que sejam mais eficientes, gerando menor custo para o 
produtor. A tecnologia estudada e desenvolvida pela Embrapa de pulverizadores eletrostáticos por 
eletrificação direta pretende atender a essa demanda, proporcionando maior eficiência nas 
pulverizações.  
 
Dada a possibilidade de uso comercial desta tecnologia, vislumbra-se uma excelente oportunidade 
na fabricação e comercialização de pulverizadores eletrostáticos e a substituição de pulverizadores 
comuns comercializados no mercado brasileiro. 
 
Desta maneira, dado o grande mercado consumidor potencial e, com a disponibilização da 
tecnologia desenvolvida pela Embrapa, o equipamento para Pulverização Eletrostática por 
Eletrificação Direta se insere em quatro elos da cadeia produtiva, sendo que seus potencias 
beneficiários podem ser (i) Empresas de desenvolvimento de equipamentos e acessórios para 
pulverização agrícola; (ii) Produtor/administrador rural que utilizará a tecnologia em campo; (iii) 
Clientes do produtor/administrador rural que poderão receber produto de melhor qualidade e; 
(iv) Sociedade em geral que se beneficiará com a preservação do meio ambiente, pela redução da 
deriva (atingimento de organismos não alvos), redução da quantidade de produtos químicos 
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necessários e utilizados para o controle de pragas ou doenças,  com o aumento da qualidade dos 
alimentos, que chegarão à mesa do consumidor mais saudáveis e com menos resíduos químicos. 
 
O primeiro elo da cadeia produtiva neste caso define-se como a empresa de desenvolvimento de 
equipamentos e acessórios para pulverização agrícola que acessou diretamente a tecnologia junto 
a Embrapa e em conjunto desenvolveu seu equipamento para disponibilização ao mercado. A 
tecnologia está disponível para outros potenciais parceiros, que tenham o interesse de investir no 
desenvolvimento e adaptação do protótipo Embrapa, para a incorporação da tecnologia em seus 
produtos, visando a comercialização do produto final modificado. O perfil para este 
desenvolvimento é do empreendedor em busca de inovação para o mercado que poderá ampliar 
os impactos de adoção desta tecnologia. 
 
O segundo elo da cadeia produtiva corresponde aos pequenos e médios produtores rurais, para os 
quais o equipamento para Pulverização Eletrostática por Eletrificação Direta foi especialmente 
direcionado (com custos compatíveis a este segmento), pois além de agregar um conjunto de 
vantagens tecnológicas que irão impactar positivamente todo o processo produtivo agrícola, pode 
ainda ser utilizado em operações de aplicação de caldas fitossanitárias, sejam elas químicas ou 
biológicas, fito reguladores, produtos veterinários e outros usos no meio rural. Pode ser 
empregado em todas as culturas nas quais pulverizadores costais são indicados, especialmente 
naquelas correspondentes à olericultura e à fruticultura.  
 
A Bell’s realizou testes comparativos em diversas culturas, com manejos diferentes, em que o 
equipamento dotado da Tecnologia Embrapa demonstrou capacidade de contribuir para um 
controle fitossanitário mais eficiente e econômico, permitindo grande redução da quantidade 
necessária de calda de pulverização para cobertura de uma mesma área de cultura e possibilitou o 
alcance de índices de controle fitossanitários bem maiores do que o mesmo equipamento 
utilizado como testemunha (ou seja, sem a Tecnologia Embrapa); beneficiando assim os demais 
elos da cadeia produtiva: clientes e sociedade. 
 
Também foi observado no presente ano de avaliação oportunidade de melhoria no equipamento 
disponibilizado através da manifestação de interesse da empresa parceira em uma nova fase para 
o aperfeiçoamento do produto eletrostático e desenvolvimento de novos produtos com 
consequente expansão da adoção e melhoria das vendas. 
 
Com relação ao seu uso pela cadeia produtiva, a lista dos compradores do equipamento (clientes 
da Bell´s) considerados como adotantes da tecnologia evidencia o amplo perfil de usuários, que 
além de produtores rurais, incluem consultores autônomos, empresas agrícolas, empresas de 
controle biológico e prefeituras municipais.  
 
Impactos Econômicos 
Um dos custos mais elevados da produção agrícola refere-se ao controle de pragas e doenças das 
plantas cultivadas. A eficiência desse controle está implicitamente ligada à qualidade da aplicação 
de produtos químicos ou biológicos que propiciem seu combate ou o aumento da resistência das 
plantas aos seus efeitos. Assim, quanto mais eficientes forem as aplicações, melhor o efeito desses 
produtos e menor o custo desses controles, além do fato de que, quanto melhor o controle, maior 
a produtividade das culturas e consequentemente menor o custo de produção por unidade. 
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Impactos Sociais 
O uso dessa tecnologia propicia um significativo aumento na segurança dos operadores de 
pulverização (portanto dos agricultores em geral) diminuindo bastante a contaminação dos 
mesmos pelas derivas das pulverizações convencionais. Como é direcionada para equipamentos 
costais, amplia o acesso à tecnologia pelos agricultores de baixa renda e agricultores familiares, 
cumprindo seu papel social. A aplicação correta (mais eficiente) dos agroquímicos, em doses e 
local recomendados, que é mais facilmente conseguida com o uso dessa tecnologia, contribui 
fortemente para a obtenção de alimentos mais saudáveis, ou seja, com menos danos por ataques 
de pragas e doenças e com menor quantidade de resíduos de produtos químicos em sua fase final, 
beneficiando assim toda a população consumidora. 
 
Impactos Ambientais 
A melhora na deposição das gotas nos respectivos alvos biológicos trás efeitos diretos à 
preservação do meio ambiente, por reduzir a deriva (atingimento de organismos não alvos), por 
reduzir a quantidade de produtos químicos necessários para o controle de pragas ou doenças e 
por evitar o aparecimento de resistência dos agentes causadores dessas, em função da não 
aplicação de sub-dosagens. 
 
Esta tecnologia desenvolvida pela Embrapa é pioneira no processo de aplicação de defensivos com 
pulverização eletrostática utilizado na agricultura brasileira. Este fato (eletrificação das gotas em 
equipamentos de pequeno porte) possibilita um novo patamar tecnológico com um grande 
potencial de mercado não só para a agricultura, mas também para tratamentos sanitários 
zootécnicos. A tecnologia também pode ser aplicada a processo de tratamentos domissanitários 
ou industriais. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( x )   não (   ) 
 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (   )   não ( X  ) 

 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Exemplo -2009/18) 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 

UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico 

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

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

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

2018     0,00 0% 0,00  0,00 
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3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 

 
Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos 
 

Ano 

Custo 
Anterior  

(operação de 
pulverização) 

R$/ha 

Custo 
Atual 
(após 
TPPS) 
R$/ha 

Economia 
Obtida  
R$/ha 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  

R$/ha 

Área de 
Adoção (ha) 

Benefício 
Econômico (R$  

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

2016 4.850,00 2.075,80 2.774,20 53% 1.470,33 1284 1.887.604,52 

2017 4.400,00 1.883,20 2.516,80 53% 1.333,90 1514 2.019.664,05 

2018 5.800,00 2.482,40 3.317,60 53% 1.758,33 1725 3.032.764,13 

2019 4.900,00 2.097,20 2.802,80 53% 1.485,48 2107 3.129.914,79 

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

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

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

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

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

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

 
3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim (   )   não ( x  ) 

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

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

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

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

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

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 
O equipamento para Pulverização Eletrostática por Eletrificação Direta foi disponibilizado no 
mercado em abril de 2016 através do início da comercialização pela empresa Bell´s Indústria 
Eletrônica Ltda. Nesse período foi iniciada negociação para estabelecimento de contrato de 
licenciamento da tecnologia e, a partir de 2018, a empresa Bell´s passou a recolher royalties para a 
Embrapa assim como a disponibilizar informações sobre os equipamentos comercializados. O 
equipamento com a tecnologia da Embrapa embarcada, denominado JetBras, foi o objeto da 
avaliação deste relatório.  
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Seu efeito imediato é permitir uma grande redução na quantidade e/ou frequência de aplicações 
de agrotóxicos nas lavouras, especialmente inseticidas, fungicidas e fertilizantes foliares, sem 
alteração na eficiência de ação dessas moléculas, mas proporcionando um aumento dessa 
eficiência pela melhor distribuição das mesmas. Seu uso, portanto, tem potencial de se refletir em 
diversos impactos econômicos para os diversos elos da cadeia, da indústria de fabricação de 
equipamentos ao produtor, do consumidor à sociedade como um todo.  
 
Alguns dos potenciais impactos são: redução de custos do produtor pela grande redução no uso 
de agrotóxicos e de água para sua aplicação; aumento da produtividade, em função do aumento 
da eficiência de ação em alguns casos; aumento do valor agregado aos produtos agrícolas, devido 
à diminuição de uso de agrotóxicos e, possivelmente, de resíduos nos produtos; incremento das 
vendas e rentabilidade da empresa fabricante do equipamento, tendo em conta a disponibilização 
de um produto inovador; redução de custos sociais e ambientais diversos, como custos com a 
saúde dos trabalhadores ou com medidas de contenção dos agrotóxicos dispersos no ambiente; e 
finalmente, aumento da eficiência na produção agrícola como um todo.  
 
Nesse relatório, são estimados os benefícios da tecnologia no segundo elo da cadeia de valor, o 
produtor rural. A análise foi restrita a esse elo por permitir uma aferição e atribuição de impactos 
menos complexas e apresentar maior disponibilidade de dados em comparação com os demais 
elos. Essa opção proporciona também estimativas mais conservadoras de impacto, o que assegura 
que os impactos reais da tecnologia sejam bem maiores do que os aqui reportados.  
 
3.1.5.1 Estimativa de redução de custos 
 
Os dados disponíveis sobre os adotantes da tecnologia são muito limitados – basicamente nome, 
endereço e contato fornecidos pela empresa Bell´s dos clientes que adquiriram os equipamentos. 
Com isso, para a estimativa de impactos da tecnologia são necessárias extrapolações diversas a 
partir das entrevistas com esses clientes e de dados secundários disponíveis na literatura. Na 
avaliação do ano-base de 2018, cinco adotantes foram entrevistados quanto aos aspectos 
econômicos e em 2019 um novo adotante o foi. Os resultados aqui apresentados se referem aos 
dados médios dos seis usuários e por isso são distintos dos dados apresentados no relatório 
anterior. 
 
A estimativa de redução de custos média para cada adotante foi baseada nas entrevistas aos 
produtores rurais usuários do equipamento. Os benefícios econômicos decorrentes dessa redução 
foram estimados com base no questionamento aos mesmos quanto à sua estimativa de redução 
de custos na operação de pulverização com o uso da tecnologia de eletrificação direta em 
comparação com a tecnologia anteriormente usada, o pulverizador costal convencional. A 
resposta do entrevistado era de formato livre. A redução média estimada por cinco dos usuários 
entrevistados foi de 53% nos custos de pulverização (Tabela B). Um dos usuários não fez uma 
estimativa. As reduções de custos reportadas foram devidas a redução na frequência de 
aplicações, na quantidade de produtos aplicada ou em toda a operação de aplicação como um 
todo. O valor de 53%, bastante significativo, é similar a valores reportados em trabalhos e testes 
da tecnologia de pulverização eletrostática (Chaim, A., comunicação pessoal).  
 
Os cultivos, os custos de pulverização e área de produção de cada adotante é desconhecida e pode 
ser muito variável. Para permitir uma estimativa dessas variáveis e extrapolar os dados dos 
entrevistados para o universo de adotantes foram usados os parâmetros detalhados abaixo. 
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 Os produtores entrevistados foram consultados quanto aos tipos de cultivos e de insumos usados, 
a área de produção e à sua atribuição dos benefícios da tecnologia à Embrapa, entre outros. Os 
cultivos mencionados pelos usuários foram uva, morango, figo, olerícolas e frutíferas diversas. Os 
cultivos condizem com o depoimento do pesquisador responsável pela tecnologia, de que o 
pulverizador pode ser usado em uma grande diversidade de cultivos, sendo os mais comuns uva, 
morango e hortaliças (tomate, pimentão e pepino). Assumiu-se então que esses teriam sido os 
cultivos produzidos pelo universo total de adotantes.  Em seguida, foram estimados os custos de 
produção e da operação de pulverização de cada cultivo. Estes custos podem ser bastante 
distintos e variados entre os produtores, mas diante da ausência de informação sobre os 
adotantes, foram estimados com base em dados secundários.  
 
Para a estimativa dos custos absolutos de produção, os dados sobre ‘Custos de produção’ 
disponibilizados no anuário Agrianual (2018) foram usados. Foram selecionados nas tabelas de 
custos de produção os itens relacionados diretamente à operação de pulverização costal, 
principalmente fungicidas, inseticidas, adubos foliares e a própria operação de pulverização costal 
em si - os principais insumos utilizados pelos adotantes entrevistados. Os seguintes valores por 
hectare foram obtidos: cerca de R$ 4.000 para morango e tomate; R$ 25.000 para uva; R$ 2.300 
para pimentão; e R$ 1.300 para pepino - uma média de R$ 7.300 por hectare. Pela realidade do 
universo de adotantes ser desconhecida e para fins de simplificação assumiu-se então um custo 
médio conservador entre essas alternativas de R$ 5.000 reais por hectare/ano para a operação de 
pulverização (Tabela B), com uma variação aleatória de mais ou menos 20% entre os diferentes 
anos. De acordo com as premissas e dados sobre o universo de adotantes (ver abaixo), essa 
porcentagem se refletiu em uma estimativa de economia obtida de R$ 2.517 a R$ 3.318 por 
hectare (ha) por ano (Tabela B). 
 
Finalmente, os produtores entrevistados foram questionados sobre quanto da redução de custos 
atribuíam à Embrapa e a média da resposta dos cinco entrevistados foi de 53% (Tabela B), 
possivelmente considerando também o papel da empresa fabricante do equipamento. Aplicada à 
economia obtida, essa porcentagem resultado a um ganho líquido atribuído à Embrapa de R$ 
1.334 a R$ 2.107 por hectare (ha) por ano (Tabela B). 
 
3.1.5.2 Estimativa da área de adoção 
 
A estimativa do universo de adotantes da tecnologia foi baseada nas informações de número de 
compradores do pulverizador entre 2016 e novembro de 2019 fornecidas pela empresa fabricante. 
Para o ano de 2016, a fabricante informou o quantitativo de vendas e doações e, para os anos de 
2018 e 2019, a lista de clientes e o valor de venda dos equipamentos. A fabricante enviou também 
o cumulativo de vendas em todo o período e com base nos demais números foi derivado o 
número de vendas em 2017. Assumiu-se que cada unidade comercializada foi utilizada pelo 
produtor no seu processo produtivo e também que os adotantes foram cumulativos ao longo dos 
anos, ou seja, um adotante de 2016 persistiu como adotante nos anos subsequentes diante dos 
benefícios da tecnologia.  
 
Quanto à área de produção, esta também é certamente muito variável entre os adotantes. Para a 
estimativa média da área os seguintes dados e premissas foram usados. A média de área dos cinco 
produtores entrevistados foi de 4,9 ha e esta foi assumida como sendo a área média dos 
adotantes da tecnologia. Para verificação de que tal valor seria uma estimativa razoável para o 
universo de adotantes no Brasil, os dados de produtividade ‘referência’ do anuário Agrianual 
(2018) foram combinados com os dados de número de estabelecimentos e de produção do Censo 
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Agropecuário (2017) para derivar uma área média de produção por cultivo em nível nacional. A 
área (ha) média obtida foi de: 1,3 ha para uva; 0,4 para morango; 0,6 para tomate; e 0,2 para 
pimentão e pepino. Assumindo-se que o pulverizador possivelmente tenha sido adquirido 
primeiramente por médios ou grandes produtores ou prestadores de serviço; que poderá ser 
usado pelo mesmo produtor em vários estabelecimentos; e que a área média estimada com base 
no Censo provavelmente está diluída pela maior quantidade de produtores micro e pequenos, 
considerou-se que a média de 4,9 ha estaria razoável.  
 
Para estimativa da área total de adoção, o número de adotantes foi multiplicado então pela área 
média de 4,9 hectares por produtor, resultando nas estimativas de 1.283,80, 1.514,10, 1.724,80 e 
2.107,00 hectares com adoção da tecnologia nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, 
respectivamente (Tabela B). 
 
Esses dados e premissas combinados produziram a estimativa de benefícios detalhada na tabela B 
acima. Os benefícios foram significativos, refletindo o grande montante de redução dos custos de 
pulverização em cultivos intensivos e que possuem um alto custo de produção por hectare. O 
montante total de benefícios gerados foi estimado em pouco mais de 10 milhões de reais, com 
evolução progressiva ao longo dos anos.  
 
Os detalhes das fontes de dados utilizados estão especificados nos itens 7 e 8. As memória e 
referências dos cálculos realizados estão disponíveis no arquivo “Beneficios Eletrificação Direta 
2019 v1.xlsx” depositado no Setor de prospecção e avaliação de tecnologias da Embrapa Meio 
Ambiente. A análise de benefícios da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e validada 
junto ao pesquisador responsável pelo seu desenvolvimento e à Coordenadoria de Avaliação de 
Desempenho Institucional da Embrapa entre novembro e dezembro de 2018 e 2019. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

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

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2005 R$ 25.555,21 R$ - R$ 848,26 R$ 5.111,04 R$ - R$ 31.514,51 
2006 R$ 24.625,93 R$ 47.159,53 R$ 842,42 R$ 14.357,09 R$ - R$ 86.984,97 
2007 R$ 32.186,02 R$ 6.257,60 R$ 1.202,25 R$ 7.688,72 R$ - R$ 47.334,59 
2008 R$ 22.767,37 R$ - R$ 786,93 R$ 4.553,47 R$ - R$ 28.107,77 
2009 R$ 21.605,77 R$ - R$ 743,71 R$ 4.321,15 R$ - R$ 26.670,63 
2010 R$ 20.444,17 R$ - R$ 750,59 R$ 4.088,83 R$ - R$ 25.283,59 
2011 R$ 21.141,13 R$ - R$ 696,99 R$ 4.228,23 R$ - R$ 26.066,35 
2012 R$ 19.050,25 R$ - R$ 673,23 R$ 3.810,05 R$ - R$ 23.533,53 
2013 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 
2014 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 
2015 R$ 24.625,93 R$ - R$ 590,60 R$ 4.925,19 R$ - R$ 30.141,72 
2016 R$ 79.049,66 R$ - R$ 539,94 R$ 15.809,93 R$ - R$ 95.399,53 
2017 R$ 68.051,45 R$ - R$ 506,02 R$ 13.610,29 R$ - R$ 82.167,76 
2018 R$ 44.596,69 R$ - R$ - R$ 8.919,34 R$ - R$ 53.516,03 
2019 R$ 74.614,98 R$ - R$ 284,60 R$ 14.923,00 R$ - R$ 89.822,58 
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3.2.2. Análise dos Custos 
 

3.2.2.1 – Custos de pessoal e custeio de pesquisa 
O pesquisador Aldemir Chaim, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia avaliada, 
desenvolve pesquisas na área de pulverização eletrostática desde os anos 80 e ao longo desses 
anos desenvolveu uma série de conhecimentos, protótipos e ações de transferência de tecnologia 
no tema, muitas vezes não relacionados a um projeto ou demanda específica. Segundo o 
pesquisador, o pulverizador costal por eletrificação direta em cotitularidade com a Bell´s foi 
desenvolvido nesse contexto. O pesquisador já possuía uma série de conhecimentos e protótipos 
relacionados ao equipamento, assim como a própria empresa Bell´s. Durante uma parceria de P&D 
voltada ao desenvolvimento de uma outra tecnologia, um bico pulverizador pneumático, foi 
identificada a possibilidade de integração desses conhecimentos e geração do equipamento 
JetBras usando a tecnologia de eletrificação direta. Esse desenvolvimento específico consumiu um 
pequeno esforço e custeio por parte do pesquisador, que em pouco tempo integrou as ideias 
(segundo o próprio pesquisador, em menos de uma semana) e construiu o projeto do novo 
equipamento. No entanto, essa possibilidade só foi possível devido ao histórico de conhecimentos 
acumulado pelo mesmo. 
 
Dessa forma, o levantamento e a atribuição de custos ao desenvolvimento da tecnologia se torna 
complexo, já que é impossível rastrear com precisão quanto do tempo e recursos de P&D e TT 
prévios podem ser atribuídos a esta tecnologia específica. Para contornar essa dificuldade, a partir 
de entrevista com o pesquisador e consulta aos dados de contratos e projetos disponíveis, a 
equipe optou por assumir premissas e atribuir porcentagens de dedicação à tecnologia em 
questão considerando que durante todo o período de atuação do pesquisador gerou diversas 
outros conhecimentos e tecnologias que estão fora do escopo desta avaliação. Considerando a 
carência de dados e tendo a avaliação sido iniciada em 2018 sobre um período que remonta há 
mais de 10 anos, considerou-se serem razoáveis tais premissas. 
 
Foram identificados os seguintes projetos e contratos associados ao tema: 
1. Consultoria realizada pela Embrapa para transferência de conhecimento sobre pulverização 
eletrostática para aumento de eficiência de aplicação de defensivos agrícolas para a Bells, 
formalizada através da Carta Proposta CNPMA.SPAT nº 10/2007. 
2. Contrato de cooperação geral firmado entre a Embrapa e a Bells através do instrumento SAIC 
10200.07/0026-5 com vigência entre 03/05/2007 a 03/05/2012. 
3. Contrato para ajuste de propriedade intelectual (know how) e exploração econômica celebrado 
entre a Embrapa e a Bells. 
4. Projeto financiado pela Finep e com parceria com a empresa Jacto “Pulverizador eletroestático 
hidráulico costal e pulverizador eletroestático manual”, de número 04.06.0.17.00, com vigência 
entre 2005 e 2007. 
5. Projeto em parceria com a empresa Bells para desenvolvimento de bico pneumático 
eletrostático, de título “Aperfeiçoamento de bico de pulverização pneumática eletrostática para 
aumento da eficiência de deposição de agrotóxico”, número 03.12.00.003.00.00 e vigência entre 
2012 e 2014. 
 
O contrato de consultoria estabelecido com a empresa Bell´s em 2007 (Carta Proposta 
CNPMA.SPAT nº 10/2007), inserido no contexto mais amplo do contrato de cooperação geral, 
estabeleceu 44 horas de dedicação pelo pesquisador, segundo o mesmo, em temas diversos 
relacionados a pulverização. De forma conservadora, atribuiu-se todas essas horas à tecnologia 
avaliada (apesar do escopo da consultoria ter sido mais amplo). Dada a carência de mais dados 
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sobre o tempo de dedicação a esses contratos, atribuiu-se, além dessas horas, 5% do tempo anual 
do pesquisador ao desenvolvimento da tecnologia em avaliação durante o período de vigência dos 
mesmos. Além disso, considerando que a alta incerteza associada a essa estimativa, assumiu-se 
uma variação de mais ou menos 10% sobre os 5% estimados ao longo dos anos. 
 
Quanto ao projeto financiado pela Finep, segundo o pesquisador, a maior parte dos recursos foi 
utilizada para reforma do Laboratório de Tecnologia de Aplicação, usado para todas as atividades 
de P&D do pesquisador. Assumiu-se de forma conservadora que 30% dos recursos deste projeto 
seriam atribuídos à tecnologia em avaliação. Finalmente, assumiu-se que o pesquisador dispendeu 
mais 5% de seu tempo anual no ano de desenvolvimento da tecnologia, em 2015. A mesma 
estratégia acima foi adotada, quanto à variação do tempo dedicado ao longo dos anos. Quanto ao 
projeto financiado pela Bells, administrada pela Funarbe (FUNARBE-7992-PJ; formalizado no 
Ideare sob 03.12.00.003.00.00), seus custos foram atribuídos à tecnologia Bico Pneumático 
Eletrostático (ver relatórios de avaliação de impacto de 2015 a 2017). 
 
3.2.2.2 – Depreciação de capital e Custos de Administração 
 
Para a estimativa de depreciação foi considerado o uso das horas de P&D estimadas junto ao 
pesquisador, assumindo-se 1/5 delas utilizadas no escritório e 4/5 no laboratório, com cerca de 
120 m2. Além disso, para essas mesmas horas, contabilizou-se a depreciação de um equipamento 
torno. Quanto aos custos de administração assumiu-se um valor de 20% sobre custos de pessoal, 
custeio e TT.  
 
3.2.2.3 – Custos de Transferência Tecnológica 
 
Para a estimativa de custos envolvidos na transferência da tecnologia, de forma similar ao 
efetuado para as estimativas de P&D, assumiu-se tempos de dedicação genéricos após consulta ao 
pesquisador e ao analista de TT, Luiz Wadt, dedicado a transferência da mesma, exposição em 
feiras e atendimentos ao SAC. Assumiu-se que a partir do ano de lançamento da tecnologia, 2016, 
o pesquisador dedicou 5% e o analista 15% de seus tempos anuais para TT. Esses custos estão 
contabilizados no item ‘Custos de pessoal’ (Tabela 3.2.1.1). Da mesma forma com relação ao item 
3.2.2.1, dada a alta incerteza associada a essa estimativa, assumiu-se uma variação de mais ou 
menos 10% sobre essas porcentagens ao longo dos anos. Para o ano de 2019, o analista de TT 
estimou em 20% sua dedicação, enquanto o pesquisador, 3%. 
 
3.2.2.4 – Correção de valores e fontes de dados 
 
Todos os valores foram corrigidos pelo IGP-DI para 31/dez/2018, com exceção dos salários, que já 
foram contabilizados tendo como base valores mais atuais, da resolução normativa 7-2018 da 
SGI/SIN/Embrapa. Com essas premissas e dados, chegou-se a um total de custos de pouco mais de 
650 mil reais, tendo havido dois picos de custos, o início de trabalho em parceria com a empresa 
Bell´s e com projetos sobre o tema, nos anos de 2006 e 2007, e outro mais recente, em 2016 e 
2017, após o lançamento do produto pela empresa Bell´s (Tabela 3.2.1.1).  
 
Os detalhes das fontes de dados utilizadas estão especificados nos itens 7 e 8. As memória e 
referências dos cálculos realizados estão disponíveis no arquivo “Custos EleDir 2019.xlsx” 
depositado no Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias da Embrapa Meio Ambiente. A 
análise de custos da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e validada junto ao 
pesquisador e ao analista responsáveis pelo seu desenvolvimento e transferência e à 
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Coordenadoria de Avaliação de Desempenho Institucional da Embrapa entre novembro e 
dezembro de 2018 e 2019. 
 
3.3. Análises de rentabilidade 
 

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

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

4 0 , 0 %  2 2 , 5 2  R $  4 . 1 3 0 . 4 0 6 , 5 0  

 
A tecnologia proporcionou benefícios muito significativos já em seus primeiros anos de 
disponibilização e considerando os custos de P&D e TT relativamente modestos, apresentou já no 
seu terceiro ano impactos econômicos muito positivos. É importante notar que desde a primeira 
parceria formalizada com a empresa e o lançamento do produto no mercado passaram-se dez 
anos, demonstrando o longo tempo de maturação da parceria e da tecnologia. Isso permitiu que 
considerando os benefícios e custos econômicos da tecnologia estimados acima, obteve-se já no 
primeiro ano de adoção da tecnologia benefícios maiores que seus custos. Em seu quarto ano de 
adoção, a uma taxa de desconto de 6%, a relação custo benefício estimada foi de 22,52, o Valor 
Presente Líquido de R$ 4.130.406,50 e uma taxa interna de retorno (TIR) de 40,0% (Tabela 3.3.1). 
Com o passar dos anos e maior maturação da tecnologia, seus benefícios econômicos têm 
aumentado e a expectativa é que sigam aumentando com sua maior difusão. 
 
A memória de cálculo está disponível no arquivo “SGI AnáliseRentabilidade_modelo Balanço Social 
EletrDir 2019 v1.xls” depositado na Embrapa Meio Ambiente, Setor de Prospecção e Avaliação de 
Tecnologias. 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 

A avaliação dos impactos socioambientais foi realizada utilizando-se o próprio Ambitec-Agro, 
garantindo comparabilidade dos resultados de impacto entre as tecnologias da Embrapa sendo 
considerado como cenário anterior a situação em que se encontrava o estabelecimento sem a 
utilização da tecnologia comparada com os resultados do que tenha sido modificado devido ao 
uso da tecnologia avaliada. 
 
Em seu primeiro ano de avaliação, a tecnologia foi avaliada aplicando-se a metodologia para 
avaliação de impacto em entrevistas realizadas com o pesquisador responsável pela tecnologia, 
com seis produtores familiares rurais de pequeno porte que utilizaram e/ou utilizam a tecnologia e 
com uma microempresa de fabricação de fermentos e leveduras que a utiliza para tratamento 
domissanitário na área fabril. 
 
Em seu segundo ano de avaliação foi identificado pela equipe de avaliação de impacto junto aos 
dados dos compradores do equipamento, fornecidos pela empresa Bell´s através da prestação de 
contas anual do contrato de licenciamento da tecnologia em avaliação, que duas prefeituras 
municipais do Paraná (Santo Antonio do Paraíso e Campo do Tenente) adquiriram nove 
equipamentos, cada uma, para distribuição aos produtores locais com objetivo de melhoria dos 
impactos socioambientais e econômicos das regiões sendo selecionada a prefeitura de Santo 
Antonio do Paraíso para fase de entrevista através do contato com o técnico agrícola da 
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EMATER/PR lotado nesta prefeitura municipal que utilizou recursos do projeto “Micro bacias do 
Ribeirão Pari” para disponibilizar os equipamentos aos produtores regionais com objetivo de 
melhorar a tecnologia de aplicação e a redução de resíduos ao meio ambiente.  
 
O Técnico da EMATER/PR proporcionou um encontro da equipe de avaliação com os produtores 
beneficiados, sendo que destes, quatro já haviam recebido o equipamento, mas somente um 
havia utilizado o pulverizador eletrostático em duas aplicações de inseticida e fungicida no cultivo 
de vagem, para controle do míldio (Pseudoperonospora manshurica) e a mosca branca (Bemisia 
tabaci) tendo dados suficientes para validação da entrevista e inclusão dos dados na avaliação de 
impacto. Os demais beneficiários do projeto se comprometeram a participarem do processo de 
avaliação de impacto no exercício de 2020.  
 
Foram considerados como adotantes os entrevistados no exercício de 2018 e 2019 e os resultados 
obtidos nas entrevistas adicionados como do Tipo 1 sendo suas médias simples apresentadas. 
 
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 1,29 - 1,29 
2. Mudança no uso indireto da terra Não - - - 
3. Consumo de água Sim 3,00 - 3,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 4,81 - 4,81 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - - - 
6. Consumo de energia Sim 4,75 - 4,75 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,15 - 0,15 
8. Emissões à atmosfera Sim 1,90 - 1,90 
9. Qualidade do solo Não - - - 
10. Qualidade da água Sim 0,60 - 0,60 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,90 - 0,90 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 
 

A análise dos impactos ecológicos começa pelo aspecto eficiência tecnológica e refere-se à 
contribuição da tecnologia para a redução da dependência do uso de insumos, sejam esses 
tecnológicos ou naturais que o equipamento pode proporcionar, sendo considerado por todos os 
entrevistados que houve aumento da produtividade por unidade de área (efeito poupa terra) 
devido ao excelente controle de pragas e doenças que o uso do pulverizador eletrostático 
proporciona e ainda que pudessem ampliar sua utilização para resultados mais expressivos. 
Também puderam observar uma significativa melhora na eficiência da “mudança do uso da terra” 
(área destinada à plantação) devido ao aumento da produtividade e da maior longevidade do 
tempo de colheita. Esta diferença foi atribuída à maior sanidade da cultura e pincipalmente à 
maior eficiência das adubações foliares, que se tornaram muito melhores após o uso da 
pulverização eletrostática. 
 
Foi observada grande redução no “consumo da agua” utilizada na aplicação dos produtos (água 
para processamento), tanto defensivos quanto adubos foliares, pois a menor vazão com produção 
de gotas menores requer menos abastecimentos do pulverizador, sendo que o recobrimento das 
plantas fica ainda muito melhor do que se conseguia anteriormente com o pulverizador 
convencional. Outro ponto considerado foi a redução de uso da água necessária para a calda em 
função da redução do volume necessário para a aplicação de defensivos. O equipamento 
apresenta pequena vazão e alta eficiência na cobertura das áreas afetadas nas plantas, com gotas 
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menores e bem distribuídas, o que também contribui para a redução do consumo de água 
considerado por todos os entrevistados.  
 
Foi observado grande redução no “Uso de insumos agrícolas” devido a diminuição da frequência 
de aplicação de defensivos, devido à maior efetividade de controle nas ocasiões necessárias. Como 
o pulverizador é também usado para aplicação de adubos químicos ou orgânicos foliares, foi 
observada também a redução moderada na quantidade utilizada desses adubos, devido à mais 
alta absorção dos mesmos pelas plantas (inexistência de escorrimento) quando se passou a utilizar 
o pulverizador eletrostático. Os produtores alegaram que diminuíram significativamente a 
frequência das aplicações de defensivos, devido à maior eficiência de controle das pragas e 
doenças conseguidas com o uso do pulverizador eletrostático. Da mesma forma, foram 
necessários menos "tipos" de agrotóxicos durante o ciclo produtivo e nas ocasiões que o 
pulverizador eletrostático foi usado para aplicação de adubos foliares, houve uma pequena 
diminuição da quantidade necessária de produtos, devido ao menor tamanho das gotas geradas, o 
que diminuiu o escorrimento das caldas desses produtos e o número de aplicações e de 
ingredientes ativos aplicados. Um dos produtores identificou que o equipamento é bem vedado e 
que não permite o derramamento da calda, protegendo assim o aplicador diminuindo a 
toxicidade. Também foi relatada a redução da frequência de aplicações de defensivos com 
consequente diminuição da quantidade e da variedade de produtos químicos que utilizava 
anteriormente, e também da diminuição na quantidade de adubações foliares necessárias durante 
o período de crescimento da cultura, depois da adoção da pulverização eletrostática reduzindo os 
riscos de contaminação. A tecnologia serve para todas as variedades de ingredientes ativos, com 
exceção dos herbicidas que não são adequados porque produzem gotas muito pequenas, sendo 
mais recomendado para pragas de controle (insetos, ácaros, fungos etc). 
 
O “Consumo de energia” foi considerado com pequena redução devido a necessidade de menores 
números de aplicações, pois o equipamento utiliza bateria que é recarregada após o uso e 
proporcionando autonomia de 8 a 12 horas de uso gerando pequeno índice positivo para 
“Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia” que também teve a variável de autonomia 
material e energética como moderado aumento sendo considerado a aplicação de produtos de 
controle biológico como forma de produção mais saudável e de agregação de valor ao produto. 
 
Para “Emissões à Atmosfera” considerou-se que com a carga eletrostática a dissipação para a 
atmosfera tende a ser menor pela aderência das gotículas na planta para emissão de material 
particulado/fumaça com redução das emissões devido à aderência da gotícula eletrificada às 
plantas além da redução na frequência das aplicações com consequente redução de produto 
emitido na atmosfera. Também foi relatado que a produção é realizada em estufa, (ambiente 
isolado) e não altera os indicadores. 
 
Para “Qualidade da agua” a redução do número de aplicações e a redução da quantidade do 
produto aplicado teve reflexo positivo na redução da contaminação da água. 
 
No segundo ano de avaliação o indicador “Conservação da biodiversidade e recuperação 
ambiental” foi considerado por um dos entrevistados e teve grande aumento na variável de 
recuperação ambiental: ecossistemas degradados ponderando-se que o ambiente será menos 
afetado com a redução do número de aplicações do produto utilizado. Em relação ao primeiro ano 
de avaliação os indicadores “Mudança no uso direto da terra”, “Consumo de água” e “Consumo de 
energia” apresentaram aumento em seus coeficientes reforçando o impacto positivo que a 
tecnologia proporciona quanto a sua eficiência tecnológica, e os indicadores “Mudança no uso 
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indireto da terra”, “Uso de insumos veterinários e matérias-primas”, “Qualidade do solo e 
conservação da biodiversidade” e “recuperação ambiental” mantiveram-se como não 
considerados por nenhum dos entrevistados justificando-se a sua não aplicação ao contexto. 
 
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 Sim 5,06 - 5,06 
13. Capital social Sim  0,90 - 0,90 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - - - 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

Quanto aos impactos socioambientais, o aspecto respeito ao consumidor, em seu segundo ano de 
avaliação, além do critério “qualidade do produto” também teve o critério capital social alterado. 
 
Os agricultores alegam que as verduras e demais produtos olerícolas produzidos por eles 
passaram a ter melhor aspecto (e portanto maior valor comercial) tanto pela menor incidência de 
pragas e doenças durante o período de produção, quanto pelo maior aproveitamento dos adubos 
foliares pelas plantas. Também alegaram que as verduras entregues para o mercado passaram a 
ter menos folhas defeituosas ou atacadas parcialmente por pragas ou fungos, depois que 
passaram a usar o pulverizador eletrostático. Redução da contaminação como resultado do menor 
volume de produtos aplicados constatando até 50% dos frutos com menos contaminantes. Um 
produtor informou que diminuiu bastante a possibilidade de colher frutos com resíduos químicos 
em excesso (por acúmulo ou escorrimento) pois só faz a colheita respeitando os períodos de 
carência recomendados para cada produto, e só usa produtos autorizados para a cultura. Da 
mesma forma, entende que reduziu um pouco a possibilidade de contaminação biológica (toxinas 
de fungos) pois os frutos passaram a ter melhor sanidade depois que mudou o tipo de 
pulverização. Também foi observada, por um dos entrevistados, forte redução na quantidade de 
resíduos químicos nos morangos colhidos, devido à redução no número de aplicações necessárias 
e devido à menor quantidade de produtos aplicados por vez, como consequência das gotas 
menores e mais aderentes geradas pelo pulverizador eletrostático. Portanto o equipamento 
permite a redução de produtos aplicados com consequente redução de resíduos melhorando 
diretamente a qualidade do produto. 
 
A empresa que fez utilização da tecnologia para fins industriais e domissanitários considerou que 
seu objetivo principal da utilização da tecnologia foi a de redução de contaminantes biológicos no 
produto final, e isso foi plenamente alcançado. 
 
O critério “Capital social” apresentou grande aumento local em projetos de extensão comunitária 
pois o grupo de produtores de Santo Antonio do Paraíso que fazem parte do projeto “Micro bacias 
do Ribeirão Pari” receberam seus equipamentos através da uma ação da EMATER/PR cujo técnico 
está lotado na Prefeitura Municipal da cidade e estão utilizando a tecnologia em suas 
propriedades com objetivo de melhorar a tecnologia de aplicação e a redução de resíduos ao meio 
ambiente com consequente melhoria dos impactos socioambientais e econômicos da região. 
 
O critério “Bem-estar e saúde animal” não foi considerados por nenhum entrevistado e não se 
aplica para a tecnologia avaliada. 
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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 1,72 - 1,72 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,16 - 0,16 
17. Qualidade do emprego/ocupação Não - - - 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não - - - 

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

Para o aspecto “trabalho/emprego” o critério “capacitação” teve moderado aumento pois foi 
considerado primordial uma capacitação de curta duração com nível de capacitação técnica 
exigindo que o aplicador (usuário) entenda seu processo para utilizá-lo corretamente tendo em 
vista que esta tecnologia tem uma aplicação diferenciada do processo de pulverização 
convencional ao qual estavam acostumados a utilizar.  
 
Um dos fatores críticos para que a adoção tenha sucesso é a necessidade de um grande 
envolvimento inicial com a assistência técnica que terá que ser realizada pelo fabricante do 
equipamento em conjunto com a equipe técnica da Embrapa para a correta implementação da 
tecnologia que é totalmente diferente da convencional. Enquanto que na pulverização 
convencional o aplicador está acostumado a visualizar uma grande nuvem de gotas, na 
pulverização eletrostática isso não ocorre pois o volume de calda é reduzido para 10% a 20% do 
volume tradicional. Na ação de política pública constatada no segundo ano de avaliação da 
tecnologia todos os produtores do projeto “Micro bacias do Ribeirão Pari” receberam 
treinamento/instruções do técnico de EMATER/PR para o correto uso do pulverizador 
eletrostático Direto. 
 
Desta forma considerou-se uma variação para o critério “qualificação e oferta de trabalho” pois foi 
necessária pequena variação na qualificação da mão de obra especializada para a utilização do 
novo pulverizador eletrostático, de forma a criar-se a figura do aplicador especializado. 
 
No segundo ano de avaliação os dois critérios anteriormente alterados, a saber: “capacitação” e 
“Qualificação e oferta de trabalho” apresentaram aumento em seus coeficientes demonstrando 
evolução no aspecto trabalho/emprego. 
 
Os critérios “Qualidade do emprego/ocupação” e “Oportunidade, emancipação e recompensa 
equitativa entre gêneros, gerações e etnias” não foram considerados por nenhum entrevistado. 
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 4,00 - 4,00 
20. Valor da propriedade  Sim 3,50 - 3,50 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

No aspecto renda o critério “Geração de renda do estabelecimento” teve grande aumento no 
indicador segurança (garantia de obtenção) e estabilidade (redução da sazonalidade), e moderado 
aumento em distribuição, diversidade de fontes de renda e montante pois foi observado um 
significativo aumento na segurança de obtenção de bons produtos, devido ao mais eficiente 
controle de pragas e doenças e devido também ao melhor aproveitamento de fertilizantes 
químicos foliares usualmente aplicados nas culturas em estaleiros (fora de solo). Os agricultores 
alegaram que os produtos chegaram à fase final de colheita em significativa melhor forma (mais 
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valorizados para o mercado) e com maior segurança de produção, pelo mais efetivo controle das 
pragas e doenças durante o processo produtivo. Da mesma forma, pelo melhor aspecto dos 
produtos os mesmos garantem melhor aceitação pelo consumidor proporcionado maior valor de 
mercado, aumentando a segurança de comercialização logo após a colheita atribuindo-se assim 
aumento da renda.  A tecnologia possibilita uma melhor distribuição de renda a nível da 
propriedade além de proporcionar economia de aplicação e garantia da produção. Em relação ao 
primeiro ano de avaliação este critério apresentou aumento em seu coeficiente em razão do 
indicadores segurança e estabilidade que foram melhor avaliados. 
 
A empresa de fabricação de fermentos e leveduras que a utiliza para tratamento domissanitário 
na área fabril considerou que houve economia no processo produtivo com o uso da nova 
tecnologia pela grande redução de lotes de produtos descartados, que iriam diretamente para a 
compostagem, devido a redução de contaminantes biológicos em seus produtos finais. 
 
O critério “Valor da propriedade” este ano foi considerado justificado que com a melhoria da 
qualidade dos produtos e das vendas pode-se planejar aumento na área de produção e melhoria 
de infraestrutura. O uso de menor quantidade de agroquímicos repercute na melhoria de preço 
dos produtos e redução da contaminação ambiental. 
 
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 Sim 1,89 - 1,89 
22. Segurança alimentar Sim 1,73 - 1,73 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

No aspecto saúde o critério “segurança e saúde ocupacional” teve moderado diminuição em seus 
componentes Periculosidade, ruído, agentes químicos e biológicos representando índice positivo 
pois os agricultores consideraram uma melhora na segurança a medida que se diminui a 
quantidade de produtos aplicados e a exposição do operador a agentes químicos e biológicos 
inerentes à aplicação por pulverização.  
 
Também foi informado que em alguns casos (condições climáticas ou forma de utilização) o 
equipamento oferece risco de choques elétricos ao operador, atribuído à falta de aterramento 
adequado dentro das estufas, onde o piso é de britas e não de terra comum, entendendo portanto 
um pequeno aumento da periculosidade da operação, índice negativo que foi neutralizado dentro 
do contexto pois muitas vezes acontece em função da utilização incorreta do equipamento. 
 
Quanto ao aspecto “segurança alimentar”, todos os componentes apresentaram moderado 
aumento pelos entrevistados atribuindo-se à tecnologia um pequeno acréscimo na segurança de 
produção da propriedade, bem como considerado que os produtos (morangos) passaram a ser 
produzidos em maior quantidade e com melhor qualidade nutricional (mais doces e vistosos).  
 
Foi relatado que a eficiência do tratamento promove um aumento na produção e na quantidade 
de alimento produzido e que devido à melhor sanidade da cultura depois da adoção da 
pulverização eletrostática, entende-se que houve aumento na garantia de produção, bem como 
grande aumento na qualidade dos frutos vendidos e, como os mesmos passaram a ser 
comercializados maiores e mais doces, entende-se que houve também pequeno aumento na 
qualidade nutricional dos mesmos. 
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Em relação ao primeiro ano de avaliação os coeficientes dos critérios apresentaram aumento 
representando a melhoria quanto ao aspecto saúde que a tecnologia proporciona. 
 
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 Sim 0,63 - 0,63 
24. Condição de comercialização Sim 0,50 - 0,50 
25. Disposição de resíduos  Sim 3,00 - 3,00 
26. Gestão de insumos químicos Sim 5,83 - 5,83 
27. Relacionamento institucional Sim 2,50 - 2,50 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Para o aspecto gestão e administração, o critério “Dedicação e perfil do responsável” obteve 
moderado aumento pois foi necessário que o responsável pelo estabelecimento/propriedade se 
dedicasse mais na fase da adoção da tecnologia aumentado as horas de permanência no 
estabelecimento. Em contrapartida foi considerado também que com a maior eficiência dos 
tratamentos (pulverizações) o proprietário pôde dedicar menos tempo aos plantios quando 
comparado com os tratamentos aplicados com pulverizadores convencionais o que proporcionou 
aumento do coeficiente deste critério em relação a primeira avaliação. 
 
O critério “Condição de comercialização” foi considerado com moderado aumento pela empresa 
que utiliza a tecnologia para uso domissanitário, a qual considerou que houve impacto positivo em 
relação à comercialização do produto, pelo menor descarte de lotes. Da mesma forma, atribuíram 
ao uso da nova tecnologia uma grande redução de lotes do produto descartados, que iriam 
diretamente para a compostagem o que pontuou o critério “disposição de resíduos” com grande 
aumento, visto que os demais entrevistados, todos produtores agrícolas, consideraram este item 
como não aplicável. No segundo ano de avaliação um dos produtores considerou que com a 
melhoria da qualidade e aumento da produção, poderá alcançar a venda direta antecipada 
aumentando o índice deste critério. 
 
“Disposição de resíduos” foi considerado como grande aumento no indicador 
compostagem/reaproveitamento por um produtor pois utiliza os resíduos dos plantios para 
compostagem. Também considerou como grande aumento os indicadores calibração e verificação 
de equipamentos de aplicação e utilização de equipamentos de proteção individual do critério 
“gestão de insumos químicos” pois estes passaram a ser utilizados de forma mais adequada e 
racional, resultado da calibração adequada do pulverizador e da utilização de EPI. 
 
O relacionamento institucional foi considerado devido a necessidade de interação com a empresa 
que disponibiliza a tecnologia bem como a interação desta com a Embrapa para correta 
implementação da tecnologia no campo. A utilização de assessoria legal/vistoria foi considerada 
por um dos respondentes pois precisou de constantes vistorias para acompanhamento dos 
resultados proporcionados pela tecnologia. No presente ano de avalição também foi considerada 
a assistência e a assessoria técnica da EMATER/PR, responsável pelo projeto “Micro bacias do 
Ribeirão Pari”, que foi de fundamental importância para a adoção do pulverizador pelo grupo de 
agricultores da região. 
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4.3 Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 1,21 - 1,21 

Índice de Impacto Social 1,41 - 1,41 

Índice de Impacto Ambiental 0,91 - 0,91 

 
4.4 Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,22 - 1,22 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

A média simples obtida em relação aos impactos socioambientais que a tecnologia alcançou foi de 
1,22, representando aumento em relação a média obtida no ano anterior de avaliação que foi de 
1,15 estando diretamente relacionada à redução da quantidade de agrotóxicos aplicados e ao 
impacto econômico positivo, resultando em economia de insumos e baixando o custo de 
produção. 
 
É notório que as gotas eletrificadas são fortemente atraídas pelas plantas. Essa caraterística 
implica em dois fatores positivos: a) redução de perdas de produtos para o solo, cujos princípios 
ativos poderiam afetar o equilíbrio populacional de organismos benéficos; b) redução de deriva de 
gotas para fora da área pulverizada, o qual também implicaria em problemas de mortalidade de 
outros organismos benéficos, além de caracterizar um desperdício de produto onerando o custo 
de produção. Deve ser lembrado também que a redução de perdas para o solo ou deriva, 
diminuem a contaminação de águas subterrâneas ou superficiais e isso está ligado à questão de 
conservação ambiental. 
 
Em termos econômicos contribui positivamente para os agricultores e consumidores tendo em 
vista o custo relativamente baixo para sua adoção e o benefício potencial observado nos testes 
efetuados pelos usuários. A tecnologia apresenta um papel social importante, por possibilitar 
diminuição da exposição dos aplicadores aos agrotóxicos, diminuindo as intoxicações, melhorando 
aspectos de saúde e bem estar. Por reduzir a quantidade de resíduos de agrotóxicos presentes nos 
produtos finais, a tecnologia proporciona redução nos problemas de saúde da população.  
 
Em termos ambientais a tecnologia apresenta impactos positivos para os aspectos de eficiência 
tecnológica e conservação ambiental reforçando sua abrangência de atuação dentro da produção 
agrícola.  
 
Em relação aos impactos sociais, devemos considerar uma menor exposição dos aplicadores aos 
agrotóxicos pulverizados bem como na redução de resíduos nos alimentos disponibilizados para 
população. Esses fatores extremamente positivos foram estrategicamente explorados 
comercialmente, como uma vantagem dessa tecnologia em relação ao sistema convencional.  
 
Apresentou também importante ação social tendo sido utilizado em programa de política pública 
por dois municípios da região sul proporcionando melhora na tecnologia de aplicação e a redução 
de resíduos ao meio ambiente e consequente melhoria dos impactos socioambientais e 
econômicos da região. 
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Desta forma, pode ser concluído que a tecnologia proporciona redução de uso de agrotóxicos na 
agricultura, aumenta o lucro dos produtores rurais, diminui os impactos negativos em relação ao 
meio ambiente. 
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 
 
Segundo Avila, et al (2008): 
 

[...] é importante conhecer melhor o impacto das tecnologias sobre a geração de 
emprego, bem como estimar e manter atualizada a relação entre o emprego formal 
e o informal na atividade agrícola, identificando tecnologias que tenham a 
capacidade de contribuir para os dois modos de ocupação da mão-de-obra 
(YEGANIANTZ; MACÊDO, 2002),[...] indicador tão importante para o 
desenvolvimento social e da mesma forma valorizado pelas políticas públicas. 

 
Segundo Quirino e Macêdo (2001):  
 

[...]saber se efetivamente os produtos da pesquisa redundam em impacto e 
benefício social é a evidência necessária para verificar a efetividade do processo do 
planejamento estratégico, a realização da missão organizacional e a garantia da 
sustentabilidade institucional que, se espera, daí resulte (QUIRINO; MACÊDO, 2000, 
p. 123). 

 
Por isso considera-se a importância em incluir estimativa quantitativa dos empregos gerados em 
decorrência da adoção das tecnologias da Embrapa buscando-se medir o número de empregos 
adicionais resultantes da adoção da tecnologia, comparativamente à situação dos empregos 
usando a tecnologia anterior, substituída pela tecnologia Embrapa devendo ser considerados 
apenas os novos empregos, ou seja, empregos que não teriam sido criados caso os produtores 
estivessem adotando alternativas tecnológicas que não aquelas propostas pela unidade e em 
avaliação considerando os principais elos da cadeia produtiva da tecnologia em avaliação. 
 
Para tanto, realizou-se um levantamento de campo com os produtores que adotaram a tecnologia 
e nas entrevistas não foi mencionada por nenhum adotante a geração de empregos adicionais em 
função do uso da tecnologia, ou seja, empregos que teriam sido criados com o uso do 
equipamento para Pulverização Eletrostática Direta. 
 
A equipe de avaliação considera que este aspecto não ocorre em função da tecnologia ser 
substituta ao produto utilizado pelos produtores, e não complementar, ou seja, os produtores 
substituem o pulverizador convencional pelo eletrostático o que não interfere diretamente no 
aumento da produtividade ou expansão de área, fator estes que poderiam gerar empregos 
adicionais, e desta forma, a tecnologia em avaliação não gera impactos diretamente sobre o 
emprego. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
5.1. Capacidade relacional 
 

A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento tecnológico 
agropecuário para ampliação e diversificação da rede de relacionamento científico da equipe, 
inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios de capacidade relacional 
são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 
 
Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Não - - - 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Não - - - 
3. Know-how Não - - - 
4. Grupos de estudo Não - - - 
5. Eventos científicos Sim 3,00 - 3,00 
6. Adoção metodológica Não - - - 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Os estudos de pulverização eletrostática e seus desdobramentos, tem sido realizados desde 1984 
por especialista da Embrapa Meio Ambiente que participou dos eventos técnicos seguir 
identificados justificando o grande aumento aplicado ao indicador:  
Avanços e desafios da aplicação eletrostática na cultura do algodão.  Workshop: Tecnologia e 
eficiência em pulverização: diferentes técnicas e novos modelos de gerenciamentos, 12º 
Congresso Brasileiro do Algodão (27-29/08/2019), Local: Goiânia/GO, Data: 29/08/2019, Carga 
horária: 3h30min (14h30-18h); 
Palestra: Avanços e desafios na pulverização. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 
Data: 20/09/2019, Carga horária: 1 hora; 
Pulverização eletrostática de defensivos agrícolas. Sala Temática: Inovações no Manejo de Solo, 
Painel I, 2º Seminário UDOP de Inovações (27 e 28/11/2019), Local: Araçatuba/SP, Data: 
27/11/2019; 
Atingimento de alvos biológicos nas pulverizações agrícolas, durante o Workshop - Entomologia 
na agricultura, 11/05/2018, CH 1h; 
Aplicação eletrostática de agrotóxicos. Congresso Meio Rural Online, Data: 27 a 31/08/2018, 
Carga Horária: 45 minutos; 
Pulverização eletrostática.  Mesa Redonda - Tecnologia de aplicação, 9° Congresso Brasileiro de 
Tomate Industrial (CBTI) (20-22/11/2018), Local: Goiânia/GO, Data: 21/11/2018, Carga horária: 
1h30mim (mesa redonda); 
Pulverização eletrostática.  Mesa Redonda: Inovações na Agricultura III (ODS 2, 9, 12 e 15), 
Seminário “Inovações em Agrotóxicos – Contribuindo para reduzir os impactos e implementar os 
ODS” (27 e 28/09/2017), Local: Ibama, Brasília/DF, Data: 28/09/2017; 
Pulverização eletrostática.  Fala Água - Debates Interativos, Rumo a Brasília 2018, Belém/PA, 
Local: Belém/PA, Data: 10/06/2016; 
Aplicação eletrostática.  Painel: Tecnologias para otimização do uso de herbicidas, XXX Congresso 
Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas (22-25/08/2016), Local: Curitiba/PR , Data: 
24/08/2016, Carga horária (painel): 1h45min; 
Pulverização eletrostática.  Painel: Produção e modernidade na Fruticultura, 7º Bunkyo Rural (09 e 
10/09/2016), Local: Pilar do Sul/SP, Data: 09/09/2016, Carga horária: 1 horas (painel); 
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Pulverização eletrostática.  Junta Agronômica, GCONCI - Grupo de Consultores em Citros, Local: 
Limeira/SP, Data: 20/10/2016; 
Pulverização eletrostática.  6º Horti Serra Gaúcha - Tecnologia, gestão e inovação (20 a 
22/05/2015), Local: Caxias do Sul/RS, Data: 21/05/2015, Carga horária: 1h30min. 
 
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 de interlocutores Sim 3,00 1,00 2,00 
8. Interatividade entre interlocutores Sim 3,00 1,00 2,00 
9. Know-how (referência operacional) Sim 3,00 - 3,00 
10. Fontes de recursos Sim 3,00 - 3,00 
11. Redes comunitárias Não 0,00 - 0,00 
12. Inserção no mercado Sim 3,00 - 3,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
Considerando que as tecnologias eletrostáticas foram desenvolvidas e estudadas por um único 
pesquisador, houve necessidade de divulgação, interação com parceiros, troca de informações  
com fabricantes de equipamentos e agricultores, envolvendo a área de transferência de tecnologia 
da Embrapa. 
 
Em relação a diversidade e interatividade entre interlocutores, transferência de Know-how, 
captação de recursos e inserção no mercado apresentamos a seguir parcerias e interações 
firmadas que justificam o grande aumento dos critérios acima pontuados: 
Consultoria realizada pela Embrapa para transferência de conhecimento sobre pulverização 
eletrostática para aumento de eficiência de aplicação de defensivos agrícolas para a Bells, 
formalizada através da Carta Proposta CNPMA.SPAT nº 10/2007; Contrato de cooperação geral 
firmado entre a Embrapa e a Bells através do instrumento SAIC 10200.07/0026-5 com vigência 
entre 03/05/2007 a 03/05/2012; Contrato para ajuste de propriedade intelectual (know how) e 
exploração econômica celebrado entre a Embrapa e a Bells; Projeto financiado pela Finep e com 
parceria com a empresa Jacto “Pulverizador eletroestático hidráulico costal e pulverizador 
eletroestático manual”, de número 04.06.0.17.00, com vigência entre 2005 e 2007; Projeto em 
parceria com a empresa Bells para desenvolvimento de bico pneumático eletrostático, de título 
“Aperfeiçoamento de bico de pulverização pneumática eletrostática para aumento da eficiência 
de deposição de agrotóxico”, número 03.12.00.003.00.00 e vigência entre 2012 e 2014. 
 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 
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 Não - - - 
14. Infraestrutura operacional Não -   
15. Instrumental operacional Sim  - 3,00 3,00 
16. Instrumental bibliográfico Não - - - 
17. Informatização Não - - - 
18. Compartilhamento da infraestrutura Não - - - 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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Houve pequena mudança nas instalações do laboratório de pesquisa da Tecnologia de Aplicação 
de Agrotóxicos da Embrapa Meio Ambiente. A empresa fabricante do equipamento  também não 
alterou  significantemente  a sua infra estrutura fabril. 
 
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 3,00 3,00 3,00 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Não  - - - 
22. Contratações  Não  - - - 
23. Custeios Sim 3,00 - 3,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
Houve necessidade de investimentos de recursos em transferência de tecnologia, em aspectos 
relacionados a circuitos de alta tensão, e por esse motivo, detalhes relacionados aos métodos de 
investigação e instrumentos de medição necessitaram aperfeiçoamentos, gerando demanda de 
recursos. 
 
5.3. Capacidade organizacional 
 
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 Sim - 1,00 1,00 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Não - - - 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Não - - - 
27. Participação em eventos Sim 3,00 - 3,00 
28. Organização de eventos Não - - - 
29. Adoção de sistemas de gestão Não - - - 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A Embrapa e a Bell’s realizaram cursos de treinamentos de produtores e vendedores de 
cooperativas; conduziram experimentos junto a produtores; bem como participaram de dezenas 
de Feiras e Exposições  em vários Estados brasileiros, para divulgação e apropriação da tecnologia 
abaixo identificadas: Agrishow – Ribeirão Preto / SP; Agrifam – Agudos/SP; Coopavel – Cascavel / 
PR; Esalqshow – Piracicaba / SP; Expodireto – Não-Me-Toque / RS; Expozebu – Uberaba / MG; 
Fafran – Ituverava / SP; Feacop – Bebedouro / SP; Feibanana – Registro / SP; Fetesp – São Paulo / 
SP; Hortitec – Holambra / SP;Hortisserra – Caxias do Sul / RS; SIT – Sete Lagoas / MG; Tecnoshow 
“Comigo” – Rio Verde / GO. 
 
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 para público externo Sim 3,00 - 3,00 
31. Número de participantes Sim 3,00 - 3,00 
32. Unidades demonstrativas Sim 3,00 - 3,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,00 - 3,00 
34. Projetos de extensão Não - - - 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Não - - - 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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O autor do projeto e a equipe de TT da Embrapa Meio Ambiente realizaram vários cursos de 
treinamento e capacitação em pulverização eletrostática em diferentes regiões do Brasil, bem 
como ofereceram entrevistas a diferentes meios de comunicação sobre o tema, garantindo uma 
ampla divulgação da tecnologia gerada. 
 
Cursos e treinamentos para o público externo: 
Minicurso de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos durante a SIT/2019 – Sete Lagoas/MG- 2019. 
Aula Prática e Dia de Campo sobre Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos durante curso de 
formação de responsáveis técnicos na produção integrada de amendoim – Jaboticabal/SP – 2019. 
Aula Prática e Palestra sobre Pulverização Eletrostática durante a Feibanana/2019 – Registro/SP-
2019. 
Aula Prática e Palestra sobre Eletrificação de Gotas durante o Seminário de Inovação UDOP/2019 – 
Araçatuba/SP – 2019 
Curso de formação de responsáveis técnicos na produção integrada de morangos – Campinas/SP – 
2018. 
Curso sobre Tecnologia de Aplicação e Rastreabilidade de Vegetais para técnicos da Epagri/SC – 
Chapecó/SC – 2018. 
Minicurso de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos durante a Fafram/2018 – Ituverava/SP – 
2017; 
Curso de Capacitação em NR-31 e Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos para técnicos da 
CATI/SP em Jaguariúna/SP – 2016; 
 
Cursos para Agentes Multiplicadores: 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Chapecó/SC. Carga horária: 15h       Data 
do evento: 03 e 04/2018; 
Curso prático de Boas Práticas de Pulverização - Asunción, Distrito Federal/Paraguai, 15 a 
17/09/2008. Carga Horária: 24hs. Carga horária: 24h       Data do evento: 15 a 17/09/2008; 
Métodos de pulverização eletrostática.  Sala de reuniões da Embrapa Meio Ambiente, 
Jaguariúna/SP, Carga horária: 8h       Data do evento: 07/10/2003; 
Curso sobre Tecnologia de Aplicação e Rastreabilidade de Vegetais.   Local: Empresa de Pesquisa  
 
Dias de Campo: 
Dia de Campo: Tecnologia de Aplicação.  Local: Fazenda Escola da FESB - Bragança Paulista / SP. 
Data: 06/10/2017, Carga horária: 4 horas; 
Avanço na eficiência de pulverizações.  6º Dia de Campo sobre Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária, Local: Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop/MT, Data: 15/04/2016; 
Uso da Pulverização Eletrostática no Cultivo de Videiras.  Local: Recinto da Exopo Serra Gaucha 
2015 - Caxias do Sul/RS Data: 21/05/2015, Carga horária: 6 horas; 
Efeitos da Pulverização Eletrostática na deposição de Gotas e na Economia de Caldas de 
Agrotóxicos.  Local: Bells Industria Eletrônica / Jetbrás em Petrolina - PE. Data: 28/08/2015 a 
29/08/2015, Carga horária: 8 horas; 
 
Reportagens e Inserções na Mídia: 
 
Pulverizador eletrostático portátil aprimora aplicação.  Jornal do Comércio, 29 de abril de 2018.  
https://www.jornaldocomercio.com/; 
Embrapa lança novas tecnologias na Agrishow no ano de comemoração do seu 45° aniversário.  
Massa News, 30 de abril de 2018.  www.massanews.com; 
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Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Diário do Interior, 24 de abril de 2018.  https://diariodointeriorsp.com.br; 
Desenvolvido primeiro pulverizador costal eletrostático.  Agrolink, 27 de abril de 2017.  
www.agrolink.com.br; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Facebook da Magnojet, 23 de abril de 2018.  https://www.facebook.com/magnojet/; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  Neo 
Mondo, 30 de abril de 2017.  www.neomondo.org.br; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Agro em Dia, 23 de abril de 2018.  www.agroemdia.com.br; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Mais soja, 23 de abril de 2018.  www.maissoja.com.br; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Opine, 25 de abril de 2018.  www.opine.blog.br; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Destaque Rural, 23 de abril de 2018.  www.destaquerural.com.br;   
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Sistema Virtua de Comunicação, 24 de abril de 2018.  http://sistemavirtua.com.br; 
Embrapa lança na Agrishow, tecnologias de pulverização eletrostática para atender agricultura 
familiar e fruticultores.  Massa News, 2 de maio de 2018.   https://massanews.com; 
Embrapa apresenta tecnologias para facilitar os negócios no campo.  Rádio CBN Ribeirão Preto, 1 
de maio de 2018.   http://www.cbnribeirao.com.br; 
Pulverizador eletrostático costal  Indicador Ecnonômico, 24 de abril de 2018.   
http://www.indicadoreconomico.com.br; 
Pulverizador eletrostático portátil aprimora aplicação - Equipamento reduz o custo dos 
tratamentos fitossanitários e o impacto ambiental.   Asociacion Ecologista Rio Mocoreta (Uruguai), 
30 de abril de 2018.  https://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com;   
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costa  Foco 
Rural Agronegócios 24 de abril de 2018; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas  
Portal do Agronegócio, 25 de abril de 2018.   http://www.portaldoagronegocio.com.br; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas;      
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas  
Jornal de Sumaré 23 Abril 2018;      
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas  
AgroRondônia - 30 de Abril de 2018;      
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas.  
Gazeta de Toledo, 23 de abril de 2018.  http://www.gazetatoledo.com.br; 
Tecnologias sustentáveis da Embrapa Meio Ambiente estarão na 25 Hortitec  Massanews, 13 de 
junho de 2018.  www.massanews.com/; 
Cientistas desenvolvem o primeiro pulverizador eletrostático que pode ser levado nas costas  Aiba 
Rural, nr. 10, ano IV, 2 trimestre de 2018.  10-12; 
Softwares, abelhas transportadoras e outros avanços na aplicação de defensivos.   Agrishow 
Digital, 05 de outubro de 2018.   https://digital.agrishow.com.br;  
Novas tecnologias reduzem uso de agrotóxicos  Revista Campo & Negócios - Grãos, janeiro de 
2017.   46 e 47; 
Lucratividade na canola é discutida em curso  Site do Grupo Cultivar, 28 de março de 2016.  
www.grupocultivar.com.br;   
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Pulverizador eletrostático TV Grande Rio, Globo, 28 de março de 2016.  
http://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/grtv-1edi; 
Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica é inaugurado em Rondonópolis  Imamt, 31 de março 
de 2016.  http://www.imamt.com.br/home/noticia/1451; 
Dia de campo apresenta tecnologia de pulverização eletrostática  Agrolink, 7 de abril de 2016.  
http://www.agrolink.com.br/noticias/NoticiaDetalhe;   
Embrapa apresenta novas tecnologias para sistemas produtivos  O Documento, 14 de abril de 
2016.  www.odocumento.com.br;   
Pulverização eletrostática reduz uso de agroquímicos  Portal DBO, 6 de junho de 2016.  
www.portaldbo.com.br;   
Embrapa desenvolve pulverizador eletrostático que reduz uso de defensivos  Agrolink, 16 de junho 
de 2016.  www.agrolink.com.br;   
Embrapa desenvolve novas tecnologias que reduzem uso de agrotóxicos  Site da Adiaesp 
(Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo), 29 de abril de 2016.   
http://www.adiaesp.com.br;   
Novas tecnologias reduzem uso de agrotóxicos  Portal Eco Brasília, 27 de abril de 2016.   
http://www.ecobrasilia.com.br;   
Novas tecnologias reduzem uso de agrotóxicos  Jornal Dia de campo, 27 de abril de 2016;      
Brazil Embrapa develops electrostatic sprayer that reduces use of agrochemicals   AgroNews, 17 
de julho de 2016  http://news.agropages.com;   
Embrapa no Show Rural Coopavel 2015  Jornal da Coopavel, jan./fev.2015 - edição 391  36-39.   
 
5.4. Produtos de P&D 
 

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 3,00 - 3,00 
37. Artigos indexados Sim 3,00 - 3,00 
38. Índices de impacto (WoS) Não - - - 
39. Teses e dissertações Não - - - 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,00 - 3,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

O pesquisador responsável pelo desenvolvimento da Tecnologia participou de vários congressos, 
simpósios e oficinas científicas apresentando a tecnologia, bem como relatou a mesma em artigos 
de divulgação da própria Embrapa e em algumas revistas especializadas identificadas abaixo. 
 
Apresentação em congressos: 
Avanços e desafios da aplicação eletrostática na cultura do algodão.  Workshop: Tecnologia e 
eficiência em pulverização: diferentes técnicas e novos modelos de gerenciamentos, 12º 
Congresso Brasileiro do Algodão (27-29/08/2019), Local: Goiânia/GO, Data: 29/08/2019; 
Aplicação eletrostática de agrotóxicos.  Congresso Meio Rural Online, Data: 27 a 31/08/2018; 
Pulverização eletrostática.  Mesa Redonda - Tecnologia de aplicação, 9° Congresso Brasileiro de 
Tomate Industrial (CBTI) (20-22/11/2018), Local: Goiânia/GO, Data: 21/11/2018; 
Aplicação eletrostática.  Painel: Tecnologias para otimização do uso de herbicidas, XXX Congresso 
Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas (22-25/08/2016), Local: Curitiba/PR, Data: 24/08/2016. 
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Documentos, Série Embrapa:  
CHAIM, A. Pulverização Eletrostática: Principais processos utilizados para eletrificação de gotas, 
Embrapa Meio Ambiente, Setembro/2006, Jaguariúna/SP, ISSN 1516-4691  págs. 1-17  Série 
Documentos nº 57 
 
Artigos em Periódicos Indexados: 
SERRA, M. E.;  CHAIM, A.;  RAETANO, C. G.   Pontas de pulverização e eletrificação das gotas na 
deposição da calda em plantas de crisântemo  Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.4, p.479-485, 
abr. 2008. ISSN 1678-3921  Pág. 479-485   
CHAIM, A.   Pulverização Eletrostática com Bicos Hidráulicos  Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia 
e Meio Ambiente, vol. 17, Jan/Dez/2007, p.67-74. ISSN:0103-7277     
CHAIM, A.   Pulverização eletrostática.  In: CUNHA, J. P. A. R. da; ANTUNIASSI, U. R.; ALVARENGA, 
C. B. de (Ed.). Avanços na tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. Botucatu : FEPAF, 
2015.  p. 9-16.   
CHAIM, A.   Pulverização Eletrostática  Qualidade em tecnologia de aplicação / Editores: Carlos G. 
Raetano, Ulisses R. Antuniassi, Botucatu, FEPAF, 2004  págs. 85-92   
CHAIM, A.   Pulverizador Eletrostático  - Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, 
vol. 17, Jan/Dez/2007, p.67-74. ISSN:0103-7277 
 
Artigos de Divulgação na Mídia: 
CHAIM, A. Deposição de gotas na aplicação de defensivos agrícolas: como solucionar.   Revista 
Campo & Negócios (Grãos), março 2019.   18 e 19.    
CHAIM, A. Energia nas gotas  Revista Cultivar Máquinas (Pulverização), fevereiro 2016.   34 e 35   
CHAIM, A. WADT, L. G. R.   Pulverização eletrostática: a revolução na aplicação de agrotóxicos  O 
Regional (Jaguariúna, SP), 12 de abril de 2016.  www.oregional.net   
CHAIM, A. WADT, L. G. R.   Pulverização eletrostática: a revolução na aplicação de agrotóxicos  
Mais Soja, 7 de outubro de 2016.  www.maissoja.com.br   
CHAIM, A. WADT, L. G. R.   Pulverização eletrostática  Portal Dia de Campo, 31 de março de 2015.  
www.portaldiacampo.com.br   
 
Folders e Vídeos para Feiras e Exposições: 
CHAIM, A.;  WADT, L. G. R. EMBRAPA na Hortitec 2019.  Programa Rural Vídeos Br, 30 de junho de 
2019.    https://youtube/NhTDzrT9bnM   
CHAIM, A.   Pulverizador Costal Elétrico  Bell's Indústria Eletronica Ltda, NF 17161.    2009 
CHAIM, A.   Pulverização Eletrostática  Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP    2008 
Pulverizador regulado evita perdas Boletim Andef, 28 de fevereiro de 2007. 
www.andef.com.br/controle 
 
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 3,00 - 3,00 
42. Variedades/linhagens Não - - - 
43. Práticas metodológicas Não - - - 
44. Produtos tecnológicos Sim 3,00 - 3,00 
45. Marcos regulatório Não - - - 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
 



29 
 

 

O estudo da tecnologia resultou em patentes, não necessariamente relacionadas à eletrificação 
direta, mas também de outra natureza, tais como, bico pneumático eletrostático e sistema de 
indução para bicos hidráulicos a seguir identificados: a) Patente BR 8805580-9 Pulverizador 
pneumático eletrostático costal depositado no INPI em 27/10/1988; b) Patente BR 9704018-5 
Processo de Geração de Gotas Carregadas Eletricamente e dispositivo de indução Eletrostática 
depositada no INPI em17/07/1997; c) Patente BR 13032646-1 – Disposição construtiva aplicada a 
bico pneumático; d) Patente BR 10 2015 025940-9 - Dispositivo de indução para eletrificação de 
jatos de gotas de bicos hidráulicos. 
 
Também gerou direta e indiretamente produtos tecnológicos que fazem parte do portfólio da 
unidade e estão registrados no Gestec a seguir identificados: a) Pulverização Eletrostática por 
Eletrificação Direta b) Bico de pulverização pneumático eletrostático; c) Dispositivos de indução 
para eletrificação de jatos de gotas de bicos hidráulicos; d) gotas - Programa de Calibração de 
Pulverização – Gotas; e) Sistema para eletrificação de bicos hidráulicos. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

5,59 0,38 2,99 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A média geral apresentada neste relatório alcançada é de 2,99 
 
Os aspectos da divulgação e adoção da tecnologia eletrostática resultaram numa grande exposição 
da Embrapa Meio Ambiente na mídia, no Brasil e no exterior, principalmente com a indicação de 
premiação internacional pela Agrow Awards Agrobusiness Intelligence. 
 
Houve grande demanda de informações sobre pulverização eletrostática via SAC, indicando o 
grande interesse dos produtores rurais pela tecnologia.  Isso também indica a identificação da 
empresa junto ao seu público alvo, que são os produtores rurais. 
 
Vale ressaltar ainda a grande repercussão nos veículos de comunicação especializada, como TV, 
revistas, palestras, aulas técnicas, etc.; com grande demanda de reportagens em diferentes meios 
de comunicação. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A Pulverização Eletrostática por Eletrificação Direta aumenta em pelo menos 30% a eficiência da 
aplicação de agrotóxicos reduzindo o custo dos tratamentos fitossanitários e diminui o impacto 
ambiental negativo. Um dos custos mais elevados da produção agrícola refere-se ao controle de 
pragas e doenças das plantas cultivadas. A eficiência desse controle está implicitamente ligada à 
qualidade da aplicação de produtos químicos ou biológicos que propiciem seu combate ou o 
aumento da resistência das plantas aos efeitos dessas pragas ou doenças. Assim, quanto mais 
eficientes forem as aplicações, melhor o efeito desses produtos e menor o custo desses controles; 
além do fato que, quanto melhor o controle, maior a produtividade das culturas. 
 
O uso dessa tecnologia propicia um significativo aumento na segurança dos operadores de 
pulverização (portanto dos agricultores em geral) diminuindo bastante a contaminação dos 
usuários pelas derivas das pulverizações convencionais. Como é direcionada para equipamentos 
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costais, amplia o acesso à tecnologia pelos agricultores de baixa renda e agricultores familiares, 
cumprindo seu papel social. 
 
A melhora na deposição das gotas nos respectivos alvos biológicos traz efeitos diretos à 
preservação do Meio Ambiente, por reduzir a deriva (atingimento de organismos não alvos), por 
reduzir a quantidade de produtos químicos necessários para o controle de pragas ou doenças e 
por evitar o aparecimento de resistência dos agentes causadores dessas em função da não 
aplicação de sub-dosagens. A adoção da tecnologia resulta na redução do custo direto das 
pulverizações via menor número de recargas e menor desperdício de agentes químicos ou 
biológicos. 
 
A relação entre custo e benefícios do uso dessa tecnologia apresenta-se totalmente favorável, no 
sentido de que o maior custo dos pulverizadores equipados com a tecnologia é rapidamente 
amortizado pelo menor custo das operações e pela menor necessidade de insumos para obter-se 
o mesmo resultado; quando comparado com a pulverização convencional feita com iguais 
equipamentos (pulverizadores costais elétricos) sem a tecnologia. 
 
As Tecnologias de pulverização eletrostática desenvolvidas pela Embrapa ficaram entre as três 
melhores técnicas de aplicação no mundo. As tecnologias de Gotas Eletrificadas: “Eletrificação 
direta por meio de um bocal de pulverização eletrostático”; “Eletrificação indireta no bico de 
pulverização eletrostática” e “Eletrificação indireta de um bico pulverizador eletrostático 
pneumático”; foram finalistas do Prêmio Internacional "Melhor Tecnologia de Aplicação" uma 
iniciativa da Agrow Awards Agrobusiness Intelligence. O evento foi realizado em Londres, 
Inglaterra. (https://www.embrapa.br/web/mobile/noticias/-/noticia/18448974/tecnologia-de-
pulverizacao-eletrostatica-da-embrapa-e-finalista-em-premio-internacional-de-inovacao) 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Rio Azul PR 1    1 
Mallet PR 1    1 
Jaguariúna SP 1    1 

Marília SP 1    1 

Xanxerê SC 2    2 

Mococa SP 1    1 

Piracicaba SP 1    1 

Santo Antonio PR 1    1 

Total  9    9 
 

A avaliação dos impactos socioambientais foi realizada utilizando-se o próprio Ambitec-Agro, 
garantindo comparabilidade dos resultados de impacto entre as tecnologias da Embrapa sendo 
considerado como cenário anterior a situação em que se encontrava o estabelecimento sem a 
utilização da tecnologia comparada com os resultados do que tenha sido modificado devido ao 
uso da tecnologia avaliada. 
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Em seu primeiro ano de avaliação, a tecnologia foi avaliada aplicando-se a metodologia para 
avaliação de impacto em entrevistas presenciais realizadas com o pesquisador responsável pela 
tecnologia, com seis produtores familiares rurais de pequeno porte que utilizaram e/ou utilizam a 
tecnologia e com uma microempresa de fabricação de fermentos e leveduras que a utiliza para 
tratamento domissanitário na área fabril sendo todos considerados como adotantes no exercício 
de 2018.  
 
Em seu segundo ano de avaliação foi identificado pela equipe de avaliação de impacto junto aos 
dados dos compradores do equipamento fornecidos pela empresa Bell´s através da prestação de 
contas anual que duas prefeituras municipais do Paraná (Santo Antonio do Paraíso e Campo do 
Tenente) adquiriram nove equipamentos, cada uma, para distribuição aos produtores locais com 
objetivo de melhoria dos impactos socioambientais e econômicos das regiões sendo selecionada a 
prefeitura de Santo Antonio do Paraíso para fase de entrevista através do contato com o técnico 
agrícola da EMATER/PR lotado nesta prefeitura municipal que utilizou recursos do projeto “Micro 
bacias do Ribeirão Pari” para disponibilizar os equipamentos aos produtores regionais com 
objetivo de melhorar a tecnologia de aplicação e a redução de resíduos ao meio ambiente. O 
Técnico nos identificou e houve um encontro com os nove produtores beneficiados, sendo que 
destes, quatro já haviam recebido o equipamento, mas somente um tinha dados suficientes para 
validação da entrevista e inclusão dos dados na avaliação de impacto, ficando o compromisso 
junto ao grupo de beneficiários do projeto de participarem da avaliação de impacto no processo 
de 2020. Foram considerados como adotantes os entrevistados no exercício de 2018 e 2019. 
 
Os cultivos mencionados pelos usuários foram uva, morango, figo, olerícolas e frutíferas 
arbustivas. Os relatos condizem com o depoimento do pesquisador responsável pela tecnologia, 
de que o pulverizador pode ser usado em uma grande diversidade de cultivos, mas os mais 
comuns são uva, morango e hortaliças (tomate, pimentão e pepino). 
 
Os resultados obtidos nas entrevistas foram adicionados como do Tipo 1 e sendo suas médias 
simples apresentadas. 
 
Os dados sobre contratos e projetos relacionados à tecnologia foram obtidos em consultas aos 
setores de prospecção e avaliação de tecnologias (SPAT), de orçamento e finanças (SOF) e de 
desenvolvimento institucional (NDI; através do sistema PAT), além de consultas aos sistemas 
corporativos da Embrapa Quaesta e Ideare. 

 
A maioria das informações para avaliação econômica foi obtida junto à equipe responsável pelo 
desenvolvimento e transferência da tecnologia, junto ao responsável pela empresa licenciada pela 
sua comercialização e aos usuários da tecnologia. 
 
A análise de benefícios da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e validada junto aos 
responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia. 
 
Demais informações, foram obtidas das referências citadas no texto e listadas na bibliografia. 
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Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Meio Ambiente SP Jaguariúna Pesquisador 1 

Embrapa Meio Ambiente SP Jaguariúna Membro da 
equipe 

1 

Total    2 
 

Os dados sobre contratos e projetos relacionados à tecnologia foram obtidos em consultas aos 
setores de prospecção e avaliação de tecnologias (SPAT), de orçamento e finanças (SOF) e de 
desenvolvimento institucional (NDI; através do sistema PAT), além de consultas aos sistemas 
corporativos da Embrapa Quaesta e Ideare. 

 
A maioria das informações para avaliação econômica foi obtida junto à equipe responsável pelo 
desenvolvimento e transferência da tecnologia, junto ao responsável pela empresa licenciada pela 
sua comercialização e aos usuários da tecnologia. 
 
A análise de benefícios da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e validada junto aos 
responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia. 
 
Demais informações, foram obtidas das referências citadas no texto e listadas na bibliografia. 
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Impactos socioambientais 

2 221.489 Aldemir Chaim Impactos socioambientais e de 
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Revisão e aprovação do relatório. 
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4 353.892 Renan Milagres Lage Novaes Impactos econômicos, análise de 
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Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 

1 Graciela Vedovoto Embrapa Sede 
2 Aníbal Eduardo Vieira Santos CNPMA 

 


