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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Software Gotas – Sistema de Avaliação de Pulverização Agrícola 
 

 
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 software Gotas - Sistema de Avaliação de Pulverização Agrícola analisa a deposição de defensivos 
agrícolas aplicados nas culturas, e foi desenvolvido para dar suporte à avaliação quantitativa e 
qualitativa da pulverização. O Programa Gotas foi desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente 
(Jaguariúna, SP) e pela Embrapa Informática Agropecuária (Campinas, SP). Além do programa, os 
interessados também têm acesso ao manual de utilização, que orienta sobre as especificações 
técnicas necessárias para o funcionamento do software. 
 
A aplicação convencional de defensivos agrícolas para tratamento de doenças ou pragas, utiliza 
equipamentos para pulverizar produtos defensivos, com objetivo de atingir o maior número de 
plantas que necessitam de tratamento fitossanitário, e comumente associa a eficiência das 
aplicações à quantidade de produto aplicado. Este procedimento em muitos casos não apresenta 
os resultados esperados porque independentemente da quantidade de produto aplicado, na 
maioria das vezes o tamanho das gotículas pulverizadas não permite que o produto atinja os locais 
da planta que necessitam do tratamento, levando à necessidade de várias pulverizações para tratar 
do mesmo problema. A repetição das aplicações gera significativo aumento dos custos de produção 
(defensivos, equipamentos, combustível, mão de obra), favorece o aparecimento de resistência dos 
agentes causadores de doenças aos defensivos, em função da aplicação de sub-dosagens, além de 
aumentar os riscos de contaminação ambiental, sendo essa a situação anterior ao lançamento da 
tecnologia. 
 
O software Gotas funciona com imagens digitalizadas de alvos de pulverização contendo manchas 
de gotas. Para alvo de amostragem, normalmente é utilizado um cartão de papel especial, com uma 
das faces impregnada com o corante azul de bromofenol, que na sua forma não ionizada apresenta 
coloração amarela. As gotículas pulverizadas, quando atingem a superfície amarela, produzem 
manchas azuis, que apresentam um bom contraste com o fundo amarelo e podem ser facilmente 
visualizadas. Esses cartões, fabricados na Suíça, estão comercialmente disponíveis no mercado 
brasileiro, em cooperativas agrícolas. A versão atual do software é simples, e é disponibilizada 
gratuitamente para download no site da Embrapa Meio Ambiente 
(http://www.cnpma.embrapa.br/forms/gotas.php) junto com um manual que traz instruções para seu 
uso e orientações de calibração. 
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O cartão comercial sensível à água é recomendado porque o programa apresenta um sistema de 
correção de fator de espalhamento desenvolvido especificamente para ele, que corrige o 

“espalhamento” das gotículas ao atingir a superfície do cartão, produzindo manchas maiores do que 
o tamanho original. Estes cartões devem ser distribuídos para amostrar a deposição de gotas, nas 
regiões onde ocorrem os problemas fitossanitários, ou seja, nos alvos das aplicações. Após a 
pulverização, os alvos devem ser digitalizados para que sua imagem possa ser analisada pelo 
programa Gotas. O software ajuda o usuário na tomada de decisões, baseado na densidade de 
gotas, volume de calda depositada, diâmetro volumétrico e uniformidade de gotas. Por meio desses 
parâmetros é possível selecionar bicos de pulverização, regular equipamentos de aplicação para 
maximizar a deposição de agrotóxicos nos alvos, com um volume mínimo de calda de pulverização.  
 
Existe no mercado um software similar ao Gotas. Trata-se do DropScope, desenvolvido pelo 
Instituto Agronômico de Campinas - IAC, com o mesmo objetivo de tornar as aplicações de 
defensivos mais eficientes e econômicas para o produtor. O diferencial é que o Gotas é 
disponibilizado gratuitamente pela Embrapa, enquanto que para obter o DropScope é necessário 
pagar uma taxa de anuidade, já que o mesmo é comercializado por uma empresa licenciada.  
 
O software Gotas é uma ferramenta que apresenta demandas nacionais e internacionais, tem 
utilidade para as empresas fabricantes de agrotóxicos e de equipamentos para pulverização, com 
interesse em registro, calibração e qualificação de produtos, e também para as prestadoras de 
serviço de pulverização e de treinamentos de agricultores, instituições de pesquisas, cooperativas e 
produtores agrícolas. 
 
 

1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia:  2013 
 

1.5. Ano de Lançamento: 2014 
 

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

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  2014 

 

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

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL X AC X DF X ES X PR X 

BA X AM X GO X MG X RS X 

CE X AP X MS X RJ X SC X 

MA X PA X MT X SP X  

PB X RO X  

PE X RR X 

PI X TO  

RN X  

SE X 
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1.9. Beneficiários 
 
Produtores agrícolas, aplicadores de agrotóxicos, empresas prestadoras de serviços de pulverização 
e de treinamento de aplicadores, cooperativas de produtores agrícolas, instituições de pesquisa, 
Indústrias de equipamentos de pulverização e consumidores de produtos agrícolas. 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 
A tecnologia "Gotas" é um instrumento de gestão de grande utilidade em diversas cadeias 
produtivas agrícolas, como ferramenta para calibração de equipamentos de pulverização e no 
controle da qualidade e eficiência das aplicações de defensivos, pois, além de indicar o tamanho das 
gotículas, permite verificar se a pulverização está atingindo as partes da planta que necessitam de 
contato com o produto aplicado. No complexo industrial de equipamentos para pulverização, é 
utilizado nos testes dos equipamentos, aferindo a eficiência de bicos pulverizadores e a qualidade 
da aspersão. Outros setores beneficiados são o de ensino e pesquisa, em disciplinas acadêmicas 
relacionadas à pulverização agrícola e tratamentos fitossanitários, e empresas de consultoria, no 
treinamento de técnicos e trabalhadores encarregados da aplicação de defensivos, uma vez que o 
software permite calibrar os equipamentos para uma maior eficiência e racionalização do uso dos 
agroquímicos. 
 
Praticamente todos os componentes ou segmentos da cadeia produtiva do agronegócio podem ser 
impactados pelo uso deste software. Há um destaque para os impactos no segmento "propriedade 
agropecuária" porque nele se concentram as atividades de pulverizações com implicações 
econômicas (eficiência agronômica e custos), sociais (saúde de aplicadores e de consumidores) e 
ambientais (poluição e contaminação).  
 
Para os produtores, a utilização do software para calibração dos equipamentos de pulverização 
resultará automaticamente num aprendizado e conscientização em relação às pulverizações 
agrícolas, uso de equipamentos individuais de segurança e ao manuseio de agroquímicos, evitando 
sub ou supra dosagens, com consequências positivas para o produtor, para a sociedade e o 
ambiente, além da redução de custos com defensivos, combustível, manutenção de equipamentos 
e mão de obra, resultantes do menor número de aplicações necessárias para o tratamento 
fitossanitário das culturas. 
 
Entretanto outros segmentos da cadeia também podem ser impactados, como comerciantes e 
consumidores, pela maior oferta de produto (aumento da produção) e pela melhoria da qualidade 
do produto (resultado de aplicações mais eficientes e em menor quantidade) pressionando pela 
queda dos preços. 
 
No aspecto ambiental, a correta utilização dos defensivos, com pulverizações mais eficientes, 
dosagens adequadas e evitando desperdícios e danos à organismos não-alvo, é de grande interesse 
ambiental, colaborando de maneira significativa para a preservação dos ecossistemas. 
 
A tecnologia Gotas foi recomendada pela Embrapa em 2013, como parte das ações para controle 
da Helicoverpa armigera, lagarta de grande poder de destruição, que causa prejuízos, 
principalmente, às lavouras de milho, soja e algodão. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 
 
O software Gotas permite um diagnóstico detalhado e mais automatizado da eficiência de aplicação 
de agrotóxicos através de pulverização. Esse diagnóstico facilita a calibração da deposição de 
agrotóxicos nos alvos adequados, permitindo aumento da eficiência do controle fitossanitário. Além 
de aumentar a eficiência de controle fitossanitário, pode reduzir a frequência das pulverizações de 
agrotóxicos.  
 
Seus principais impactos econômicos são a redução de custos de aplicação e a diminuição de perdas 
de produção, decorrentes da ação de pragas, doenças e plantas invasoras. A melhoria na eficiência 
das aplicações também implica numa redução de resistências, aumentando a vida útil de utilização 
dos agentes de controle, químicos e biológicos. Nesse relatório é estimado o impacto econômico 
apenas de um dos impactos da tecnologia, a redução de custos relacionada à diminuição da 
frequência das pulverizações, por ser um impacto de aferição e atribuição menos complexas e com 
maior disponibilidade de dados em comparação com os demais. 
 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (   )   não ( x  ) 

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

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

Ano 

Custos 
Anterior 

R$/Estab. 

Custo 
Atual 

R$/Estab. 

Economia 
Obtida  

R$/Estab. 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/Estab. 

Área de 
Adoção (nº 

estab.) 

Benefício 
Econômico  

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

2014  23.065,69  20.297,81   2.767,88  70%  1.937,52   141   273.189,76  

2015  24.958,78  21.963,73   2.995,05  70%  2.096,54   189   396.245,12  

2016  22.227,78  19.560,45   2.667,33  70%  1.867,13   240   448.111,44  

2017  18.903,45  16.635,04   2.268,41  70%  1.587,89   284   450.959,91  

2018  25.543,15  22.477,97   3.065,18  70%  2.145,63   328   703.765,33  

2019  25.543,15  22.477,97   3.065,18  70%  2.145,63   377   808.901,00  

 
 

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

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

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 
O software foi disponibilizado para downloads em outubro de 2013 e a análise de benefícios 
econômicos foi considerada a partir de 2014. É utilizado para uma rotina de diagnóstico em uma 
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pequena área amostral, normalmente de 1 hectare. Os resultados subsidiam a calibração dos 
pulverizadores que serão usados na área produtiva como um todo.  
 
Para a presente avaliação, foram utilizados os dados referentes aos depoimentos colhidos em 2014 
e 2019. As principais atualizações para o relatório do ano-base 2019 foram a inclusão do número de 
downloads em 2019, das estimativas de vendas de defensivos pelo Sindiveg em 2018, do dispêndio 
em horas de TT e a correção dos valores pela inflação (IGP-DI).  

 
3.1.5.1 Estimativa de redução de custos 

 
Segundo dados do Sindiveg, que representa 98% do mercado de agrotóxicos do Brasil, as vendas 
desses produtos em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 somaram 12,25, 9,61, 9,56, 8,89 e 10,52 bilhões 
de dólares respectivamente (Sindiveg, 2019). Segundo aproximações feitas por Ivan Amancio do 
Sindiveg (comunicação pessoal, em 2015), pelo menos metade desse montante é disponibilizada ao 
usuário final através de distribuidoras e revendas. Foi assumido de forma conservadora que as 
revendas aplicam uma margem de 10% sobre o valor de compra.  
 
O Censo Agropecuário do IBGE de 2017 (IBGE, 2018) aponta que 1.681.001 estabelecimentos 
tiveram despesas com agrotóxicos em 2017. Com a disponibilidade desses dados mais recentes, 
ainda que preliminares, substituiu-se o dado de 2006 usado nos relatórios dos anos anteriores e 
assumiu-se que o número de estabelecimentos rurais se manteve o mesmo de 2017 nos demais 
anos avaliados.  
 
Com base nesses dados, extrapolou-se que em média, um estabelecimento rural gastou USD 
7.650,78 com defensivos em 2014, USD 6.001,68 em 2015, USD 5.971,61 em 2016, USD 5.554,79 
em 2017 e USD 6.523,86 em 2018; como os dados de 2019 ainda não estão disponíveis, adotou-se 
para esse ano os mesmos valores de 2018. Nota-se que as estimativas de gastos por 
estabelecimento reduziram em relação aos relatórios anteriores a 2018, em função do aumento do 
número de estabelecimentos de acordo com o Censo 2017.  
 
Os valores foram corrigidos para 31/dez/2018 com base no IGD-PI acumulado para o ano (valores 
para 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 de 3,78%, 10,68%, 7,15%, -0,42% e 7,1%; BCB, 2019b) e 
convertidos pela cotação média do dólar do ano corrente (valores para 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018 de R$ 2,35, R$ 3,34 , R$ 3,19, R$ 3,27 e R$ 3,66; BCB, 2019a). Essas correções resultaram nos 
valores médios de custos de pulverização por estabelecimento detalhados na coluna A da Tabela B. 
Esses valores não consideram custos como combustíveis e mão de obra e, portanto, são 
subestimados com relação ao custo total dos tratamentos fitossanitários.  
 
O software segue tendo um número expressivo de downloads – entre 2018 e 2019 foram realizados 
1.082 novos downloads. Dessa forma, os dados de benefícios econômicos por estabelecimento rural 
ou instituição não foram alterados com relação a 2018 – apenas atualizados com relação à inflação. 
O texto em aspas a seguir é o mesmo de 2018. “Segundo depoimento de um usuário de uma 
propriedade no norte do RS, a calibração resultou em modificação na rotina de aplicação feita em 
60 hectares de soja. Proporcionou uma economia de cerca de 10% do custo de aplicação na safra 
2013/2014. Segundo um dos pesquisadores responsáveis pela tecnologia, o acompanhamento a 40 
pequenos produtores de uva entre 2001 e 2004 indicou que a calibração de deposição pode 
proporcionar redução do uso de até 20% de agrotóxicos. Assumiu-se, portanto, uma estimativa 
conservadora de diminuição média de 12% dos gastos com agrotóxicos proporcionados pelo uso do 
software Gotas”.  
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Foi extrapolado o valor médio de redução de gastos com agrotóxicos de 12% para a despesa média 
com agrotóxicos por estabelecimento segundo o Censo, resultando nos valores de economia obtida 
por estabelecimento detalhados na coluna C da Tabela B.  
 
Da geração da tecnologia, participaram Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Informática 
Agropecuária. A redução dos custos de aplicação é devida a um “pacote tecnológico”: a aplicação 
do conhecimento técnico do usuário em tecnologia de aplicação, a calibração dos pulverizadores e 
o uso do software gotas em si. Dentre outros fatores envolvidos em todo o processo de calibração, 
o pesquisador responsável pela tecnologia e um dos entrevistados atribuíram a importância do 
software Gotas como tendo um peso de 70% (coluna D da tabela B). Portanto, a participação total 
da Embrapa foi considerada como sendo de 70% e o ganho líquido da empresa como sendo os 
ganhos por estabelecimento rural apresentados acima multiplicados por essa porcentagem (coluna 
E da Tabela B).  

 
3.1.5.2 Estimativa da área de adoção 

 
Nos anos anteriores, com relação à adoção, o software estava disponível em uma plataforma que 
registrava apenas o número de downloads efetuados. Poucos dados estavam disponíveis para 
estimar a porcentagem de downloads que eram efetivamente revertidos em uso pelo usuário, e 
consequente redução de seus custos de aplicação de agroquímicos, e por não haver registro de 
nome e contato dos usuários não era possível rastreá-los. Somente a partir de agosto de 2019 foi 
implementado o registro dos usuários para acesso ao download do software, o que possibilitou o 
acesso a seus contatos e instituições o que possibilitará uma análise mais detalhada para os 
próximos anos. 
 
No relatório de impacto da tecnologia Diagnose Virtual, elaborado pela equipe da Embrapa 
Informática Agropecuária (Oliveira e Hanashiro, 2013), os autores assumem um valor de 4% para 
essa porcentagem. Alguns estudos recentes sobre retenção de usuários que fazem downloads de 
aplicativos para celular têm mostrado que em média entre 31 e 39% dos usuários que fazem 
download são retidos, ou seja, retornam 11 ou mais vezes a usar o aplicativo; por outro lado menos 
de 25% o utilizam apenas uma vez (Leger, 2013; Chen 2015; Hoch, 2015). Além disso, não está sendo 
considerado que determinados downloads podem ter sido feitos por grandes empresas de 
consultoria ou especializadas em aplicação de defensivos, que com apenas um download, poderiam 
usar o software em inúmeros estabelecimentos rurais”. 
 
Foi aplicada, portanto, a estimativa conservadora de que 4% dos downloads do software Gotas 
teriam sido revertidos em uso e redução dos custos no uso de agrotóxicos. Para o universo de 3.533, 
4.726, 5.991, 7.106, 8.188 e 9.425 usuários que fizeram o download do software até 27/11/2014, 
17/12/2015, 21/11/2016, 09/12/2017, 04/12/2018 e 25/11/2019, respectivamente, (verificado no 
website repositorio.agrolivre.gov.br/projects/gotas e em 2019 através do registro de downloads 
disponibilizado pelo NTI da Embrapa Meio Ambiente) temos os números de usuários estimados em 
141, 189, 240, 284, 328 e 377 para 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (Tabela B). Utilizamos o 
valor acumulado de downloads até a data mencionada, assumindo que o usuário que fez o 
download, o uso do software e obteve a redução de custos no ano anterior, continuará obtendo nos 
anos subsequentes, mas sem a necessidade de um novo download. Ou seja, para 2015, foram 
considerados os números de downloads de 2014 e 2015 somados e assim sucessivamente.  
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3.1.5.3 Total de benefícios econômicos 

 
Foi assumido o contra factual de que sem a adoção da tecnologia Gotas, os usuários não teriam 
calibrado seu processo de pulverização e não teriam tido as reduções de custos acima, ou seja, não 
havia em uso pelos usuários tecnologia análoga. Levando em conta o universo de usuários do 
software estimados, estima-se de forma conservadora que o benefício econômico total atribuído a 
Embrapa foi de um total de R$ 3.081.172,55 para os anos de 2014 a 2019 (coluna G da Tabela B). 
Nota-se que o número de downloads e de usuários estimados segue em ascensão ao longo dos anos, 
assim como os benefícios econômicos, indicando que a tecnologia segue tendo ampliação da 
adoção. 

 
3.1.5.4 Fontes de dados e incertezas 

 
A maioria das informações para avaliação econômica foi obtida junto à equipe responsável pelo 
desenvolvimento e transferência do software Gotas e complementadas por informações obtidas 
junto a um usuário da tecnologia. Todas as fontes de dados e memórias de cálculos estão disponíveis 
no arquivo “Benefícios Gotas 2019 v1.xls” depositado na Embrapa Meio Ambiente, Setor de 
Prospecção e Avaliação de Tecnologias.  
 
Diversas incertezas estão presentes na análise, em função da carência de dados: 1) o número de 
usuários que efetivamente utilizou o software; 2) o impacto do software na redução do uso de 
defensivos para cada um dos usuários; 3) o custo efetivo com defensivos de cada usuário, de acordo 
com seu sistema produtivo e área de produção. Assim sendo, um alto grau de incerteza está 
presente nas estimativas. No entanto, considera-se que os valores estimados são conservadores. 
 
A análise de benefícios da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e validada junto aos 
responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia. Todos os sítios eletrônicos foram acessados 
entre os meses de novembro e dezembro de 2018 e 2019. Demais informações foram obtidas das 
referências citadas no texto e listadas na bibliografia. 
 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2013 517.852,75  669,10  802,79  103.704,37  -    623.029,01  
2014 8.366,35  -    -    3.324,52  8.256,26  19.947,14  
2015 27.508,08  -    -    7.373,14  9.357,63  44.238,85  
2016 7.384,03  -    -    1.507,16  151,77  9.042,96  
2017 8.484,03  -    -    1.696,81  -    10.180,84  
2018 7.266,35  -    -    1.453,27  -    8.719,62  
2019 6.166,35 - - 1.233,27 - 7.399,62 
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3.2.2. Análise dos Custos 
 

Os custos de desenvolvimento e transferência da tecnologia estão detalhados na Tabela 3.2.1.1. O 
início do desenvolvimento dessa versão da tecnologia se deu no ano de 2013. Os custos 
apresentados nesse relatório incluem basicamente a correção pela inflação dos valores 
apresentados nos relatórios anteriores (2015, 2016, 2017 e 2018) e para o ano de 2019 foram 
inclusos novos custos de pessoal para atendimentos ao SAC. Não houve apresentação do software 
em feiras ou outros eventos de TT em 2019.  
Os valores de salários também foram todos corrigidos para os valores correntes a partir de agosto 
de 2018 (conforme resolução nº 7, de 17 de agosto de 2018), sendo desnecessária portanto sua 
correção pela inflação. Para mais detalhes sobre as premissas, ver relatório de 2015. Com esses 
dados, os custos totais de P&D e TT da tecnologia somaram R$ 722.558,04. 
 
As premissas, fontes e memórias de cálculos estão disponíveis nos arquivos “Custos Gotas 2019 
v1.xls” e “Custos TT Bico, Gotas, Motor, Aquisys e Pulverização v11 2018.xls” depositados na 
Embrapa Meio Ambiente, Setor de prospecção e Avaliação de Tecnologias. 
 
 
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%) 

5 6 , 4 %  3 , 4 4  R $  1 . 6 3 3 . 3 5 6 , 1 7  

 
Devido à sua natureza, os custos para geração e transferência desta tecnologia seguem sendo 
relativamente baixos e seu impacto econômico muito positivo. Considerando os benefícios e custos 
econômicos da tecnologia detalhados acima, obteve-se já no segundo ano de adoção da tecnologia 
benefícios maiores que o custo da tecnologia.  
 
Em seu quinto ano de adoção, a uma taxa de desconto de 6%, a relação custo benefício estimada 
foi de 3,44 (contra 2,38 em 2018), o Valor Presente Líquido de R$ 887.947,77 (contra R$ 
1.633.356,17) e uma taxa interna de retorno (TIR) de 56,4% (contra 46,0% em 2018; Tabela 3.3.1). 
Com o passar dos anos e maior maturação da tecnologia, seus benefícios econômicos têm 
aumentado, conforme esperado (Ávila et al. 2008) e corroborando seus benefícios econômicos para 
a sociedade. Em comparação com o relatório do ano anterior, os valores dos indicadores acima 
aumentaram, refletindo o aumento de usuários e de benefícios econômicos em contraposição à 
diminuição dos custos de P&D e TT da tecnologia. 
 
A memória de cálculo da análise de rentabilidade está disponível no arquivo “SGI 
AnáliseRentabilidade_modelo Balanço Social Gotas 2019 v1.xls” depositado na Embrapa Meio 
Ambiente, Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias. 
 

 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
Participaram do desenvolvimento e transferência da tecnologia a Embrapa Meio Ambiente 
(Jaguariúna-SP) e a Embrapa Informática Agropecuária (Campinas-SP). 
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 

 

A avaliação dos Impactos Ecológicos foi realizada utilizando-se o sistema de avaliação desenvolvido 
pela Embrapa Meio Ambiente, denominado AMBITEC-Agro 8.15.  
 
Os resultados obtidos na entrevista foram adicionados em Tipo 1: Produtor familiar (pequeno); Tipo 
2: Instituição de ensino e pesquisa e Tipo 3: Industrias e Comércio de Equipamentos para 
Pulverização.  
 
As informações foram obtidas junto ao pesquisador da Embrapa Meio Ambiente responsável pela 
Tecnologia, a dois (2) pequenos produtores usuários do Gotas(*), uma (1) Instituições de Ensino e 
Pesquisa(**), e uma (1) indústria de equipamentos de pulverização(***).  
 
Para essa avaliação foi considerado como cenário anterior a aplicação convencional de defensivos 
nas culturas, e como posterior a aplicação de defensivos utilizando-se o software Gotas para o ajuste 
dos equipamentos de pulverização e controle da qualidade das pulverizações nas mesmas culturas. 
 
 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 
A avaliação dos Impactos Ecológicos foi realizada utilizando-se o sistema de avaliação desenvolvido 
pela Embrapa Meio Ambiente, denominado AMBITEC-Agro 8.15. Os resultados obtidos na 
entrevista foram adicionados em Tipo 1: Produtor familiar (pequeno); Tipo 2: Instituição de ensino 
e pesquisa e Tipo 3: Industrias e Comércio de Equipamentos para Pulverização.  
 As informações foram obtidas através de entrevistas junto ao pesquisador da Embrapa Meio 
Ambiente responsável pela Tecnologia, a 02 (dois) pequenos produtores usuários do Gotas, a uma 
(01) Instituições de Ensino e Pesquisa, e a uma (01) Indústria de Equipamentos para Pulverização, 
que utilizaram a tecnologia em disciplinas relacionadas a tratamento fitossanitário e mecanização 
agrícola e projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. Para essa avaliação foi considerado como 
cenário anterior a aplicação convencional de defensivos nas culturas, e como posterior a aplicação 
de defensivos utilizando-se o software Gotas para aferição da qualidade das aplicações e para o 
ajuste dos equipamentos de pulverização nas mesmas culturas. 
 
Em agosto de 2019 foi implementado o registro dos usuários para acesso ao download do software, 
o que possibilitou o acesso a seus contatos e instituições. Foi possível verificar por exemplo, que 
afiliados a mais de 20 empresas relacionadas à equipamentos de pulverização fizeram download do 
programa, além de dezenas de usuários ligados a instituições de ensino e pesquisa e empresas 
rurais.  
 
Para este relatório fez-se contato com cerca de 80 desses usuários, através de mensagens 
encaminhadas por e-mail, com objetivo de entrevistá-los sobre o uso do software. No entanto, 
somente 1 (um) usuário, ligado à indústria de equipamentos de pulverização respondeu, dispondo-
se a responder a entrevista. Os comentários ficaram restritos à eficiência do software na aferição 
dos equipamentos produzidos (qualidade da pulverização, tamanho das gotículas, controle de 
qualidade), não tendo sido fornecido nenhum dado econômico ou ligado à produção agrícola. 
 
No município de Santo Antônio do Paraíso – PR, a Prefeitura, em conjunto com a Emater-PR, 
adquiriu em novembro de 2019, 9 (nove) pulverizadores eletrostáticos, dentro do Projeto de Micro 
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bacias do Ribeirão Pari. Até a data de nossa visita, 4 (quatro) dos equipamentos haviam sido 
entregues à pequenos produtores de hortigranjeiros para uso nas propriedades, em substituição 
aos pulverizadores convencionais, com objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência das 
aplicações de defensivos, reduzindo a quantidade de produto aplicado e por consequência 
diminuindo a contaminação do solo/água por excedentes das aplicações. 
 
O Técnico da Emater-PR responsável pelo projeto, utiliza o software Gotas para demonstrar a 
eficiência das pulverizações com os novos equipamentos, e para fazer a calibragem dos bicos do 
equipamento. 
A meta era entrevistar os quatro produtores quanto ao uso do software Gotas, porém, somente um 
dos produtores já havia utilizado o pulverizador eletrostático estando em condições de responder 
o Ambitec. O produtor havia feito duas aplicações de inseticida e fungicida no cultivo de vagem, 
para controle do míldio (Pseudoperonospora manshurica) e a mosca branca (Bemisia tabaci).  
 
Os demais entrevistados são um pequeno produtor de Jaguariúna-SP, um professor da Universidade 
Federal de Rio Verde-GO e um Engenheiro Agrônomo, da área de marketing de uma indústria de 
equipamentos para pulverização com sede em Pompéia - SP. 
 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 
(*) 

Média 
Tipo 2 
(**) 

Média  
Tipo 3 
(***) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra S 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Mudança no uso indireto da terra S 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Consumo de água S 3,00 1,00 4,00 2,67 
4. Uso de insumos agrícola  S 4,50 3,50 6,00 4,66 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas N - - - - 
6. Consumo de energia S 8,75 0,00 4,00 4,25 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia S 0,00 0,00 0,45 0,15 
8. Emissões à atmosfera S 3,30 2,30 2,30 2,63 
9. Qualidade do solo S 0,00 0,00 0,00 0,00 
10. Qualidade da água S 2,00 0,00 5,00 2,33 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação 
ambiental 

S 2,30 0,00 0,00 0,77 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 

A análise dos impactos ecológicos inicia-se pela eficiência tecnológica que a tecnologia pode 
proporcionar.  O critério “Consumo de água”, apresentou impacto positivo, com a redução do 
volume utilizado no tratamento das culturas, relacionada ao menor número de pulverizações 
necessárias, resultado do uso do software Gotas para calibração dos equipamentos de pulverização. 
A redução do número de aplicações e por consequência da quantidade de defensivos aplicados, tem 
repercussão direta na preservação e na melhoria das condições de qualidade dos corpos hídricos. 
 
O critério “uso de insumos agrícolas” apresentou índice de impacto positivo significativo, devido a 
redução da frequência das aplicações, resultando em menor quantidade de defensivos utilizados, e 
por consequência na redução da contaminação (toxicidade). Esta redução das aplicações também 
está diretamente relacionada à melhoria da qualidade da água e à redução no componente 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Os princípios ativos destes produtos alteram as condições 
de degradação de matéria orgânica do solo. Nas aplicações convencionais, sem o uso do Gotas, a 
água da chuva pode carrear os defensivos aplicados em excesso, juntamente com material orgânico 
do solo, para açudes, lagos, riachos e rios, provocando impactos ao ambiente e causando a 
mortalidade de organismos, como resultado de alteração significativa na DBO.  
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O “Consumo de energia” apresentou grande redução da variável combustíveis fósseis e 
biocombustíveis. A redução do consumo de combustíveis é resultante do menor número de 
aplicações, com consequente redução do uso de máquinas para o transporte e tracionamento dos 
equipamentos de pulverização. Além da redução do consumo de combustível, a diminuição do uso 
e do trânsito de máquinas utilizadas nas pulverizações, gera um impacto indireto que é a redução 
da compactação do solo. 
 
Foi observada também uma significativa redução das emissões à atmosfera, principalmente na 
variável “Material particulado/fumaça” e “Odores”, como resultado da calibração adequada dos 
bicos pulverizadores e do menor número de aplicações, reduzindo significativamente a perda por 
deriva (ação dos ventos) dos produtos aplicados. 
 
A “Qualidade da água” sofre significativo impacto positivo como consequência da redução da 
frequência das aplicações e da quantidade de produto aplicado, reduzindo à exposição à 
contaminação direta ou indireta por agrotóxicos. 
 
Mesmo não tendo sido avaliada por nenhum dos entrevistados, a “Qualidade do solo” está 
diretamente relacionada à “Qualidade da água”, uma vez que ao escorrer pelo solo por ocasião das 
pulverizações convencionais, a água infiltra, contaminando o solo com o defensivo aplicado. 
Sendo assim, pode-se afirmar que o uso da tecnologia Gotas e a redução da frequência de aplicações 
de defensivos, tem efeitos positivos sobre a qualidade do solo comparado com as aplicações 
convencionais, sem o uso do software. Os organismos degradadores da matéria orgânica que 
formam as micelas orgânicas responsáveis pela agregação das partículas do solo são menos 
afetados, mantendo e/ou melhorando as condições físicas e a estrutura do solo. Por outro lado, 
ocorre uma redução da perda de matéria orgânica e de nutrientes, além de outros efeitos positivos 
como a redução da erosão e do carreamento de sedimentos para os rios, lagos etc, diminuindo o 
assoreamento dos corpos d’água. A presença de agrotóxicos no solo além de eliminar os organismos 
responsáveis pela degradação da matéria orgânica, alteram a capacidade de troca de cátions (CTC), 
sendo responsáveis pela queda de fertilidade, consequência da redução diversidade e 
disponibilidade de micronutrientes para as plantas. 
 
Os resultados da utilização do software Gotas permitem concluir que os Impactos Ecológicos no 
aspecto “Eficiência tecnológica” são altamente positivos. Houve redução do número de aplicações 
e significativa diminuição do volume de água, defensivos e energia demandados por aplicação, 
resultando em economia de recursos e menor impacto sobre o ambiente. 
 
 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
A avaliação dos Impactos Ecológicos foi realizada utilizando-se o sistema de avaliação desenvolvido 
pela Embrapa Meio Ambiente, denominado AMBITEC-Agro 8.15. Os resultados obtidos na 
entrevista foram adicionados em Tipo 1: Produtor familiar (pequeno); Tipo 2: Instituição de ensino 
e pesquisa e Tipo 3: Industrias e Comércio de Equipamentos para Pulverização.  
 
 As informações foram obtidas através de entrevistas junto ao pesquisador da Embrapa Meio 
Ambiente responsável pela Tecnologia, a 02 (dois) pequenos produtores usuários do Gotas, a uma 
(01) Instituições de Ensino e Pesquisa, e a uma (01) Indústria de Equipamentos para Pulverização, 
que utilizaram a tecnologia em disciplinas relacionadas a tratamento fitossanitário e mecanização 
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agrícola e projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. Para essa avaliação foi considerado como 
cenário anterior a aplicação convencional de defensivos nas culturas, e como posterior a aplicação 
de defensivos utilizando-se o software Gotas para aferição da qualidade das aplicações e para o 
ajuste dos equipamentos de pulverização nas mesmas culturas. 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média  

Tipo 2 (**) 
Média 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto S 3,75 0,00 7,50 3,75 
13. Capital social S 0,00 0,00 0,00 0,00 
14. Bem-estar e saúde animal  N - - - - 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 

O critério “Qualidade do produto” apresentou impacto positivo significativo, relacionado à redução 
de resíduos químicos, e a redução de contaminantes biológicos resultante do menor número de 
aplicações de defensivos.  
 
Em comparação com a situação de aplicações de defensivos da forma tradicional, sem o uso do 
software Gotas, os entrevistados indicaram que, com a redução do número de aplicações, e sendo 
estas mais eficientes no tratamento e controle das doenças e pragas, o produto sofre menos 
exposição aos defensivos, e a planta tratada apresenta maior vigor, resultando num produto com 
menos risco de contaminação e de melhor qualidade (tamanho/peso).  
 
O critério não foi considerado pela instituição de ensino, uma vez que o software gotas somente é 
utilizado em disciplinas e trabalhos acadêmicos.  
 
Para a indústria de equipamentos de pulverização, o critério representa um alto impacto positivo, 
uma vez que permite fazer testes de calibração e o controle de qualidade dos equipamentos.  
Não foram registrados impactos sobre os critérios “Capital social” e “Bem-estar e saúde animal”. 
 
 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média Tipo 

3(***)  
Média 
Geral 

15. Capacitação S 3,75 5,25 3,00 4,00 
16. Qualificação e oferta de trabalho  S 0,60 6,00 1,40 2,67 
17. Qualidade do emprego/ocupação S 0,00 0,00 0,00 0,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa 
equitativa entre gêneros, gerações e etnias 

S 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 

O critério “Capacitação” resultou no índice de impacto significativo, basicamente em razão da 
transferência de tecnologia oferecida pela Embrapa através de downloads do software e do Manual 
de Utilização, e da preocupação da equipe em apresentar e divulgar a tecnologia em feiras e 
exposições, além da divulgação em diversos meios de comunicação desde o ano de lançamento 
(2014). 

Para o produtor, além das informações fornecidas pela Embrapa, existe a forte influência da Emater-
PR, na cidade de Santo Antônio do Paraíso, cujo Técnico orienta sobre a correta utilização dos 
equipamentos de pulverização e o uso do software Gotas para calibração de equipamentos e 
controle das pulverizações. A tecnologia é assimilada e aplicada pelo próprio produtor ou algum 
membro da família. 
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Os níveis técnico e superior se destacaram pela utilização da tecnologia na instituição de ensino e 
na Indústria, em disciplinas ligadas à aplicação de defensivos e mecanização agrícola, na calibragem 
de equipamentos de pulverização e em projetos de pesquisa aplicados em estudos científicos. No 
caso dos produtores a tecnologia foi assimilada e é aplicada pelo próprio produtor ou algum 
membro da família. 

A “Qualificação e oferta de trabalho” apresentou impactos, na variável “Técnico médio”, 
qualificação considerada mínima necessária para absorver e aplicar a tecnologia de maneira efetiva 
e adequada pela instituição de ensino entrevistada, mas não foi considerada limitante para os 
produtores entrevistados. Neste caso a tecnologia foi assimilada pelo próprio produtor ou por 
algum membro da família. 

Não houve geração ou oferta de emprego relacionada com o uso da tecnologia, em comparação 
com a situação onde a tecnologia não era utilizada.  

Os critérios de “Qualidade do emprego/ocupação” e “Oportunidade, emancipação e recompensa 
equitativa entre gêneros, gerações e etnias” foram considerados sem efeito nas entrevistas, e não 
apresentaram alterações. 

 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Tipo 3(***) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento S 2,00 5,00 0,00 2,33 
20. Valor da propriedade  S 1,25 0,00 1,25 0,83 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 
 

A “Geração de renda do estabelecimento” apresentou um índice de impacto significativo (2,33).  
Este índice é resultado da avaliação dos atributos da renda: “Segurança (garantia de obtenção) ” e 
“Distribuição (remunerações e benefícios) ”. O produtor entrevistado declarou sua expectativa de 
obter bons resultados futuros com o uso do novo pulverizador, e o controle da eficiência e 
calibragem do equipamento com o uso do software Gotas, indicando redução do número de 
aplicações e da quantidade de produto aplicado, resultando em economia de recursos, aumento da 
eficiência dos tratamentos e melhoria da qualidade (e valor) da produção. 
 
Na área acadêmica a avaliação deste aspecto também foi bem positiva (5,00), apontando para 
significativa redução dos gastos com mão de obra, defensivos, equipamentos e energia. 
 
O Valor da propriedade, em tese, sofre impacto positivo (1,25), diretamente relacionado à redução 
dos impactos ambientais (contaminação do solo, água e ambiente), preservando os recursos 
naturais e elevando o valor da propriedade. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média Tipo 

3 (***) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional S 2,50 6,00 7,50 5,33 
22. Segurança alimentar S 1,00 0,00 6,80 2,60 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
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A “Segurança e saúde ocupacional” apresentou índice de impacto de 5,33, resultado obtido 
principalmente pela redução das variáveis de “Periculosidade” e “Agentes químicos” em 
comparação com a situação sem o uso do software Gotas.  
 
A redução significativa do volume de defensivos manipulados, consequência da redução do número 
de aplicações, e da menor exposição dos empregados aos defensivos aplicados, diminuem 
consideravelmente os índices de periculosidade e insalubridade da atividade de pulverização, na 
opinião dos dois grupos entrevistados. 
 
Deve-se considerar que na medida em que se reduz a quantidade de defensivos aplicados nas 
atividades agrícolas, reduz-se na mesma proporção, os problemas de saúde dos trabalhadores e 
melhora-se as condições de preservação/conservação do ambiente (homem, organismos, sistemas 
sociais e ecossistemas), associados a contaminação e a poluição causada por estes insumos.  
 
A “Segurança alimentar”, cujo índice de impacto médio obtido é resultado das variáveis “Garantia 
da produção”, “Quantidade de alimento” e “Qualidade nutricional do alimento”, foi avaliada com 
moderado aumento no grupo de produtores entrevistado, pelo fato da tecnologia resultar em 
menor número de aplicações de defensivos, gerando impacto na redução das intoxicações dos 
aplicadores (envenenamento humano), além de proporcionar incremento na colheita e aumento da 
produção, pela melhoria da eficiência do tratamento fitossanitário.  
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média Tipo 

3 (***) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável S 1,75 2,00 3,00 2,25 
24. Condição de comercialização S 0,00 0,00 0,00 0,00 
25. Disposição de resíduos  S 0,00 0,00 0,00 0,00 
26. Gestão de insumos químicos S 5,00 0,00 8,25 4,41 
27. Relacionamento institucional S 3,75 0,00 3,75 2,50 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 

Nos impactos sobre a “Gestão e administração”, destaca-se o critério “Dedicação e perfil do 
responsável”, que indica a necessidade de qualificação para utilização da tecnologia. A variável 
“Capacitação dirigida à atividade” foi citada por todos os entrevistados como relevante para a 
adoção e aplicação da tecnologia.  
 
A “Gestão de insumos químicos” recebeu significativo impacto positivo pelo produtor entrevistado 
devido à variável “Calibração e verificação de equipamentos de aplicação”, principal responsável 
pela redução da quantidade de insumos utilizados após a adoção da tecnologia Gotas. Este impacto 
também foi considerado relevante pela indústria de equipamentos de pulverização, uma vez que o 
software é utilizado como ferramenta de calibração dos equipamentos de pulverização visando 
principalmente a maior eficiência das pulverizações, proporcionando retorno financeiro ao 
produtor com o uso de menor quantidade de defensivos. 
O “Relacionamento institucional” sofreu impacto positivo relevante, causado pela variável 
“Utilização de assistência técnica”, indicando a necessidade de capacitação através de cursos e 
treinamentos para o uso adequado e eficiente do software. 
 
Os critérios “Condição de comercialização” e “Disposição de resíduos” não foram pontuados, não 
havendo alteração relacionada ao uso da tecnologia. 
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4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Tipo 3 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 1,4 0,9 2,4 1,56 

Índice de Impacto Social 1,7 1,4 4,2 2,43 

Índice de Impacto Ambiental 2,0 0,3 1,9 1,40 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 

 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2              Média Tipo 3 Média Geral 

1,70 0,87 2,83 1,80 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 
 

Os índices de Impacto Socioambiental obtidos indicam que o uso do Software Gotas como 
ferramenta para regulagem e calibração dos equipamentos de pulverização para tratamento 
fitossanitário de culturas agrícolas teve resultados positivos em todos os critérios avaliados. 
  
Junto aos pequenos produtores, o índice de Impacto Socioambiental obtido pelo Software Gotas 
(1,70), indica que a tecnologia se mostrou eficiente na gestão e planejamento da aplicação de 
defensivos para tratamentos fitossanitários, gerando economia de recursos de mão de obra, 
equipamentos e insumos, maior eficiência das pulverizações e conservação do meio ambiente e 
potencial aumento da produção. 
 
Estes resultados são confirmados pelo índice de impacto obtido junto às instituições de ensino e 
pesquisa (1,59), que comprova a eficiência da tecnologia através do uso acadêmico, nas disciplinas 
ministradas, como uma importante ferramenta para a regulagem adequada dos equipamentos de 
pulverização. 
 
Além disso o uso da tecnologia resulta em maior segurança para os aplicadores que ficam menos 
expostos aos produtos tóxicos, aumentando substancialmente a Segurança e saúde ocupacional. O 
aumento de eficiência de aplicação reduz as perdas de agrotóxicos para o meio ambiente, 
principalmente para o solo. A presença de agrotóxicos no solo influencia a degradação de matéria 
orgânica além de ser responsável pela diminuição da diversidade de micronutrientes. Já no aspecto 
Conservação ambiental um dos maiores benefícios da redução de uso de agrotóxicos trazida pelo 
uso da tecnologia "Gotas" está relacionada à diminuição de trânsito de máquinas na área, reduzindo 
a compactação do solo.  
 
Para a Indústria de equipamentos para pulverização, o significativo impacto (2,83) indica que o 
software Gotas se apresenta como ferramenta importante para os testes de eficiência, calibragem 
e controle de qualidade. 
 
Além dos impactos positivos confirmados, a tecnologia ainda tem potencial de melhorias, no sentido 
de tornar-se uma ferramenta efetiva no planejamento e gestão do controle de pragas e doenças de 
diversas culturas agrícolas. O desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, em fase de 
finalização, tornará a tecnologia ainda mais acessível e portátil. Dependendo das condições de 
acesso à internet, permitirá que as informações sejam analisadas, e os resultados obtidos de 
imediato no campo.  
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4.5. Impactos sobre o Emprego 
 
A estimativa dos empregos gerados como consequência da adoção das tecnologias da Embrapa, 
busca medir o número de empregos adicionais resultantes da adoção da tecnologia, 
comparativamente à situação dos empregos usando a tecnologia anterior, substituída pela 
tecnologia da 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 Embrapa. 
 
Nas entrevistas realizadas não foi mencionada por nenhum dos adotantes, a geração de empregos 
adicionais em função do uso da tecnologia, ou seja, empregos que teriam sido criados com o uso do 
software Gotas. 
 
A equipe de avaliação considera que este aspecto (geração de empregos) não ocorre em função da 
tecnologia ser uma ferramenta de aprimoramento à prática de pulverização utilizada pelos 
produtores, e não complementar, ou seja, os usuários utilizam o software Gotas para avaliar a 
qualidade das pulverizações e calibrar os equipamentos, buscando maior eficiência nas aplicações. 
Desta forma, a tecnologia em avaliação não impacta diretamente sobre a geração de empregos 
adicionais. 
 
 
 
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 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades S 0,10 4,80 0,00 1,63 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) S 0,00 1,20 0,00 0,40 
3. Know-whow S 0,00 3,00 1,00  
4. Grupos de estudo S 0,00 0,60 0,00 0,20 
5. Eventos científicos S 0,00 0,40 0,00 0,13 
6. Adoção metodológica S 0,00 1,20 0,00 0,40 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 - Indústria. 
 

A “Diversidade de especialidades” e indica o relacionamento com o ambiente externo, avaliado 
como positivo pelo produtor e pela Instituição de Ensino, pois sempre há uma necessidade de troca 
de informações entre os técnicos das diferentes áreas relacionadas à pesquisa e à produção. 
 

A capacidade de socializar o conhecimento gerado (know how) também foi avaliada positivamente 
devido à preocupação do Pesquisador e da área de Transferência de Tecnologia da Unidade em 
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apresentar a tecnologia em feiras, exposições e eventos científicos, além da divulgação em vários 
canais (entrevistas, publicações, site da Embrapa e sites relacionados ao agronegócio). 
 
A troca de informações e dados codificados e a capacitação de pessoas externas foram positivas 
para a adoção da tecnologia, devido à assistência prestada a(s) produtor(es) para utilização do 
software através do manual minucioso  e de fácil entendimento, disponível junto ao programa, além 
da assistência do técnico da Emater-PR envolvido no Projeto Micro bacias, e responsável pela 
introdução da pulverização eletrostática e pelo controle da qualidade das aplicações através do uso 
do software Gotas junto à produtores de hortigranjeiros no município de Santo Antônio do Paraíso- 
PR. 
 
 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

7. Diversidade N 
8. Interatividade S 3,00 0,00 0,00 1,00 
9. Know-who N     
10. Fontes de recursos N     
11. Redes comunitárias N     
12. Inserção no mercado N     

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 

 
O impacto considerado significativo (1,00) na Capacidade relacional, revela a necessária 
interatividade entre os grupos entrevistados (Produtor familiar (pequeno), Instituição de Ensino e 
Indústria), para troca de experiências e informações, envolvendo conhecimentos de agricultura, 
fitossanidade, mecanização agrícola, tecnologia de aplicação de agrotóxicos (que por si já é 
multidisciplinar), além de linguagem de programação JAVA. 
 
Não foram mencionadas alterações nos demais critérios. 
 
 
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 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional S 0,10 0,00 0,00 0,03 
14. Infraestrutura operacional N     
15. Instrumental operacional S 0,5 0,00 0,00 0,16 
16. Instrumental bibliográfico N     
17. Informatização S 0,15 0,00 0,00 0,05 
18.Compartilhamentoda infraestrutura N     

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 

 
A “Capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações”, tem um pequeno impacto nos 
critérios “Infraestrutura institucional”, “Instrumental operacional” e “Informatização”, indicando a 
necessidade de aperfeiçoamentos para que a tecnologia Software Gotas seja mais amplamente 
adotada. Uma delas é o desenvolvimento do aplicativo para smartfones, que possibilitará a análise 
de dados e a obtenção de resultados em campo, ampliando a funcionalidade e da tecnologia. 
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O aprimoramento do Instrumental operacional e a Informatização são os outros critérios apontados 
como importantes para desenvolvimento do aplicativo móvel.  
 
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 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) N     
20. Instrumental (ampliação) S 0,00 0,00 1,50 0,50 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) N     
22. Contratações  N     
23. Custeios N     

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 

 

O impacto sobre a Capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto, no critério 
“Instrumental (ampliação)”, foi apontado pela indústria como relevante e indica a necessidade de 
investimento para as melhorias no software, confirmando o resultado da tabela 5.2.1, que apontou 
a necessidade de aperfeiçoamentos na tecnologia.  
 
 
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 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

24. Custos e treinamentos S 0,30 1,20 0,00 0,50 
25. Experimentos, avaliações, ensaios N 0,60 1,20 0,00 0,60 
26. Bancos de dados, plataformas de informação S 0,00 0,60 0,00 0,20 
27. Participação em eventos S 0,00 1,20 0,00 0,40 
28. Organização de eventos N     
29. Adoção de sistemas de gestão N     

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 
 

A avaliação do Impacto na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa, foi 
avaliada em três critérios: “Cursos e treinamentos”; “Experimentos, avaliações, ensaios” e 
“Participação em eventos”. Os índices obtidos são pouco relevantes, mas apontam para a 
necessidade de divulgar, capacitar e ampliar o número de usuários, considerando o grande potencial 
desta tecnologia como ferramenta de gestão e planejamento de pulverizações mais eficientes de 
defensivos, calibração de equipamentos e para controle qualidade da produção industrial de 
equipamentos de pulverização. 
 

Os demais critérios não foram avaliados. 
 
 
Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos S 0,00 1,20 0,00 0,40 
31. Número de participantes S 0,00 1,20 0,00 0,40 
32. Unidades demonstrativas S 0,00 1,20 0,00 0,40 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação S 0,00 0,60 0,00 0,20 
34. Projetos de extensão N     
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação S 0,00 0,60 0,00 0,20 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 
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Os impactos sobre a Capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão, foram avaliados 
nos critérios: “Cursos e treinamentos”; “Número de participantes”; “Unidades demonstrativas”; 
“Exposições na mídia/artigos de divulgação” e “Disciplinas de graduação e pós-graduação”, 
indicando que a tecnologia vem sendo bem aceita pelos usuários nas atividades acadêmicas, 
treinamentos, divulgação e transferência implementadas até o momento. 
 
O autor do projeto e a equipe de TT da Embrapa Meio Ambiente realizaram vários treinamentos e 
capacitações em pulverização eletrostática, em diferentes regiões do Brasil, bem como ofereceram 
entrevistas a diferentes meios de comunicação sobre o tema. O software Gotas é sempre 
mencionado como importante ferramenta de aferição da qualidade das pulverizações e de 
calibração dos equipamentos. 
 
Cursos e treinamentos para público externo: 
Minicurso de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos durante a SIT/2019 – Sete Lagoas/MG- 2019. 
Aula Prática e Palestra sobre Pulverização Eletrostática durante a Feibanana/2019 – Registro/SP-
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. 
 
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; 
Pulverização eletrostática e utilização do Programa Gotas para verificação de alguns parâmetros de 
pulverização - Campo Experimental da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, 8/6/2005, Carga 
Horária: 4hs. 
 
Reportagens e Inserções na Mídia: 
http://softwaredegotas.blogspot.com/  Aplicação da Tecnologia da Informação na área da 
Agronomia - Software de Gotas  
 
http://www.usp.br/portalbiossistemas/?p=6663 A Embrapa e suas novas tecnologias II 
 
https://www.researchgate.net/publication/277632029_Uso_do_Programa_Computacional_GOTA
S_para_Avaliacao_da_Deposicao_de_Pulverizacao_Aerea_sob_Diferentes_Condicoes_Climaticas 
 
https://docplayer.com.br/1067528-Gotas-programa-de-analise-de-deposicao-de-agrotoxicos-
manual-de-utilizacao.html 
 
https://www.sna.agr.br/sistema-gotas-auxilia-no-controle-do-uso-de-agrotoxicos/ 
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https://blog.aegro.com.br/tecnologia-na-agricultura/  Tecnologia na agricultura: 10 ferramentas 
gratuitas da Embrapa  
 
https://www.agrolink.com.br/noticias/combate-a-helicoverpa-armigera--programa-calcula-gotas-
para-pulverizacao_185597.html  
 
https://asplanpb.com.br/2014/07/26/embrapa-desenvolve-tecnologia-que-elimina-perdas-de-
defensivos-durante-a-pulverizacao/ 
 
http://www.biocana.com.br/index.php/noticia/visualizar/tecnologia-pode-evitar-perda-de-ate-70-
de-defensivos-durante-pulverizacao 
 
http://www.scielo.br/pdf/pat/v43n2/v43n2a06.pdf - Interação entre pressão e tamanho de gota 

por instrumentação eletrônica em pulverizador pressurizado por CO 
 
 
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 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos S 0,00 1,20 0,00 0,40 
37. Artigos indexados S 0,00 1,20 0,00 0,40 
38. Índices de impacto (WoS) N     
39. Teses e dissertações S 0,00 1,20 0,00 0,40 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. S 0,00 0,60 0,00 0,20 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 
 

Foram avaliados pela Instituição de Ensino os critérios “Apresentação e congressos”; “Artigos 
indexados” e “Teses e dissertações” e “Livros/capítulos, boletins, etc.” indicando que a tecnologia 
vem sendo utilizada na academia, como ferramenta para produção de conhecimento, resultando 
em dissertações, teses, artigos e publicações apresentados em encontros técnicos e congressos.  
 
 
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 

Tipo 3 (***) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros S 0,00 0,00 0,60 0,20 
42. Variedades/linhagens N     
43. Práticas metodológicas N     
44. Produtos tecnológicos N     
45. Marcos regulatório N     

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 
 

A indústria de produção de equipamentos para pulverização apontou o critério “Patentes/registro” 
com impacto relativo ao desenvolvimento e registro de novos produtos, em cujo processo de 
criação o software Gotas é utilizado como ferramenta para ajustes, calibração e controle de 
qualidade. 
Os demais critérios não foram avaliados. 
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5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Tipo 3 Média Geral 

0,19 0,89 0,09 0,39 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Instituição de Ensino. ***Tipo 3 – Indústria 
 

A Média Geral do Índice de Impacto no Desenvolvimento Institucional (0,39) indica que o Software 
Gotas representa um marco na metodologia de aplicação de defensivos agrícolas através de 
equipamentos de pulverização. 
 
As relações de cooperação público-privada também são positivas pois atualmente o software é 
utilizado em indústrias de equipamentos de pulverização, empresas prestadoras de serviço 
fitossanitário, e instituições de ensino.  
 
A melhora da imagem da instituição foi avaliada positivamente considerando aumento de notícias 
do software postadas na mídia, além de vários elogios via SAC que indicam que a tecnologia 
contribui para uma imagem positiva da Embrapa. 
 
A multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes também teve avaliação positiva, pois o 
desenvolvimento do programa envolveu conhecimentos de agricultura, fitossanidade, tecnologia 
de aplicação de agrotóxicos (que por si já é multidisciplinar), além de linguagem de programação 
JAVA.  
 
A iniciativa do município de Santo Antônio do Paraíso, que em convênio com a Emater – PR, adquiriu 
pulverizadores eletrostáticos para distribuir aos produtores familiares de hortigranjeiros, com a 
devida orientação técnica para uso adequado dos equipamentos, e com a utilização do software 
Gotas para calibragem e controle da eficiência das aplicações, significa um grande avanço para 
promover o uso adequado dos defensivos agrícolas, com consequências positivas na conservação 
do ambiente, na geração de renda e no aumento da produção. 
 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Software Gotas é uma ferramenta pioneira para subsidiar a calibração dos equipamentos de 
pulverização, permitido aplicações mais eficientes dos defensivos agrícolas e maior produção, 
resultando em considerável economia de recursos e aumento da renda dos produtores. 

 
O Gotas é uma tecnologia que auxilia a tomada de decisão gerencial e estratégica, com impactos 
econômicos, sociais e ambientais significativamente positivos.  

 
Em termos econômicos, por ser disponibilizado gratuitamente pela Embrapa, ao contrário dos 
softwares similares, o software Gotas pode contribuir positivamente para os agricultores e 
consumidores, através da redução dos custos de produção, e também na balança comercial, tanto 
pela melhoria da competitividade dos produtos agrícolas, considerando a redução da presença de 
resíduos tóxicos, como pela diminuição do uso de agrotóxicos.  

 
A tecnologia apresenta um papel social importante, por possibilitar a redução da quantidade de 
defensivos aplicados na produção agrícola, diminuindo os custos com insumos e mão de obra além 
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de reduzir a exposição dos trabalhadores aos defensivos aplicados, diminuindo os riscos de 
intoxicações e os gastos com tratamentos, internações e outros aspectos de saúde e bem-estar.  
 
Em termos de preservação ambiental, a tecnologia "Gotas" apresenta impactos positivos para o uso 
de agroquímicos, economia de energia, preservação dos recursos naturais, redução da 
contaminação e da manutenção da capacidade produtiva do solo e da qualidade da água, 
confirmando a sua importância como ferramenta de gestão da produção agrícola.  
 
Constatados todos estes benefícios e vantagens no uso do software Gotas, torna-se urgente o 
desenvolvimento de uma versão do software Gotas para smartfones, proporcionando portabilidade 
à tecnologia, e dando ao produtor agilidade no acesso às informações para a tomada de decisões. 
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7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Jaguariúna SP 1 - - - 1 
Sto Antônio do Paraíso PR 1 - - - 1 
Pompéia SP - - - 1 1 

Rio Verde GO - - - - 1 

Total      4 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
 

Os dados foram coletados através de entrevistas presenciais ou por telefone, com aplicação do 
Ambitec-Agro 8.15, e perguntas específicas sobre a tecnologia. 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Meio Ambiente SP Jaguariúna Pesquisador 1 

   Analista 1 

     

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

Os dados foram coletados através de entrevistas, com aplicação do Ambitec-Agro 8.15, e perguntas 
específicas sobre a tecnologia. 
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