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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA 

EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título 
 

Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas 

 

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 

 Inserção produtiva e redução da pobreza rural 

 Posicionamento da Embrapa na fronteira do conhecimento 

 Não se aplica 

 

1.3. Descrição sucinta 

 

Em 2009, a então Embrapa Monitoramento por Satélite iniciou o desenvolvimento 

do projeto “Geotecnologias como apoio à elaboração de material didático para o ensino 

fundamental: Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas” (GeoAtlas), com o 

objetivo de construir um coeso banco de dados georreferenciado e concentrado na 

constituição de um atlas ambiental escolar da Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

focado em aspectos agrícolas e elaborado com a utilização de ferramentas de 

geotecnologias. O material paradidático está disponível para livre consulta no site 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/988128/atlas-escolar-da-

regiao-metropolitana-de-campinas. 

A idealização, a estratégia e a estruturação do Atlas escolar da Região 

Metropolitana de Campinas tiveram como alvo os professores de ensino fundamental do 

município de Campinas, SP. Buscou-se reconhecer e respeitar seu saber e instituir uma 

política participativa no estabelecimento de procedimentos e atividades, convergindo 

para a estruturação final do principal resultado do projeto, o atlas da RMC, o qual foi 

disponibilizado para as escolas como material paradidático. 

O processo de redação do primeiro volume do atlas foi iniciado em 2011 e 

finalizado em 2013. Esse volume, composto por 96 páginas, contém indicadores e temas 

sociais e econômicos com dados agregados de interesse para toda a RMC, com o objetivo 

de apresentar uma visão geral da região. Contempla algumas informações de interesse 

geral, agrupadas de forma a chegar mais rápido ao conhecimento da sociedade, em 

especial do público escolar. Em 2016, foi impressa a segunda edição revisada. 

O segundo volume foi elaborado em 2018 e publicado em 2019, no formato digital, 

e disponibilizado (https://www.embrapa.br/territorial/busca-de-publicacoes/-

/publicacao/1089948/atlas-escolar-da-regiao-metropolitana-de-campinas). Esse segundo 

volume tem como tema principal a “Agricultura em Debate” em 7 capítulos, totalizando 

208 páginas. Os principais produtos agropecuários da RMC (produção animal, cana-de-

açúcar, café, frutas, flores e hortaliças) foram descritos com base no levantamento e na 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/988128/atlas-escolar-da-regiao-metropolitana-de-campinas
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/988128/atlas-escolar-da-regiao-metropolitana-de-campinas
https://www.embrapa.br/territorial/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1089948/atlas-escolar-da-regiao-metropolitana-de-campinas
https://www.embrapa.br/territorial/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1089948/atlas-escolar-da-regiao-metropolitana-de-campinas
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organização de dados primários de acesso público. Os dados censitários foram analisados, 

buscando compreender os produtos agrícolas relevantes na paisagem dos 20 municípios 

que integram a RMC (Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro 

Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, 

Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, 

Valinhos e Vinhedo). 

 

1.4. Ano de início da geração da tecnologia: 2009 

 

1.5. Ano de lançamento: 2013 

 

1.6. Ano de atualização da tecnologia: 2016 

 

1.7. Ano de início da adoção:  2013 
 

1.8. Abrangência da adoção: 
 

Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP X  

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  _ 

 

1.9. Beneficiários 
 

Os principais beneficiários são professores e alunos das séries de ensino 

fundamental do município de Campinas, SP.  

O principal objetivo do atlas, um material didático personalizado, construído de 

forma colaborativa com professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, SP, a 

partir do uso de geotecnologias e de temas de caráter regional, foi incentivar a produção 

de conhecimento em âmbito escolar, tendo como público-alvo os professores e alunos das 

séries finais do ensino fundamental. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

A RMC conta com grande quantidade de informações e dados georreferenciados 

que podem ampliar a compreensão sobre a importância do setor agropecuário para a 

sociedade. Contudo, esses dados raramente são acessados pelos estudantes de ensino 

fundamental, devido à carência de material didático personalizado, elaborado por 

professores, com a profundidade e necessidade exigidas em sala de aula. Fomentar a 

observação e a análise de temas em escala local é fundamental na formação do indivíduo 
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e do cidadão, pois é no espaço mais próximo que as suas relações se materializam e 

podem ser compreendidas e transformadas. 

Embora existam dados de excelente qualidade sobre a RMC, em especial sobre o 

seu principal município, esses dados não conseguem alcançar de forma eficiente o público 

escolar de ensino fundamental. Tal problema foi identificado durante reuniões entre 

pesquisadores e o corpo docente das escolas locais, que procuraram a Embrapa com o 

objetivo de adquirir materiais para seus trabalhos e projetos pedagógicos. 

Informações de caráter local e regional em geral não fazem parte do conteúdo dos 

livros didáticos utilizados nas escolas. Nesses casos, os professores têm o importante 

papel de compilar, agrupar e elaborar atividades utilizando fontes variadas de 

informações. Para contribuir para a solução desse problema, torna-se importante um 

esforço na construção de materiais personalizados que consigam abordar temas 

relacionados ao bairro, ao município ou à região próxima ao local onde a criança ou 

adolescente estuda ou habita, a fim de despertar no aluno o interesse pelo conhecimento 

de seu ambiente. 

A aproximação entre os centros de pesquisa locais e os educadores contribuiu para 

levar o resultado das pesquisas para a sala de aula. Além disso, forneceu bases para 

transformar a escola em um ambiente capaz de produzir conhecimentos, e não apenas de 

reproduzi-lo. Durante o projeto GeoAtlas, os professores da Rede Municipal de Ensino de 

Campinas foram envolvidos desde o início da concepção do atlas e participaram da 

publicação como coautores. 

No ano de 2009, foi assinado o primeiro convênio com a Prefeitura Municipal de 

Campinas. Em 2014, foi assinado um novo convênio, para atuar na promoção de ações de 

uso efetivo do material didático nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas, 

nas séries finais do ensino fundamental. Entre as ações para incentivar o uso, a Prefeitura 

Municipal de Campinas criou o Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola (Pesco), 

política pública local, visando desenvolver projetos de pesquisa científica nas escolas, com 

temas relacionados à realidade local e reforçando o sentimento de pertencimento dos 

alunos em relação ao seu meio. Por meio do Pesco, desde 2015 os estudantes 

desenvolvem, nas escolas, orientados pelos professores, projetos científicos com temas 

escolhidos a partir do Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas. Em 2018, foi 

assinado um novo convênio visando apoiar a continuidade do Pesco e elaborar uma base 

de dados com o resultado de toda a produção dos participantes do programa, 

denominada Pescoteca, plataforma que será lançada em 2020 e ficará hospedada no 

portal da Prefeitura Municipal de Campinas, e permitirá divulgar os resultados e as 

experiências para outros interessados. 

Desde a implantação do Pesco em 2015, estima-se que cerca de 555 professores e 

8.830 estudantes já passaram pelo programa e praticaram a coleta, seleção, organização, 

análise e divulgação dos dados produzidos em suas pesquisas. No fim do ano, os 

estudantes compartilham seu aprendizado com estudantes de outras escolas da rede em 

um evento denominado Fórum Estudantil de Pesquisa. No Pesco, os professores que 

atuaram na elaboração do atlas exercem agora a função de tutores dos professores que 

atuam nas escolas, os quais são orientados por meio do uso de plataforma de ensino a 

distância. 

O atlas foi utilizado em sala de aula por 584 alunos da Rede Municipal de Ensino de 

Campinas em 2015. Esse número cresceu para 814 em 2016, para 1.434 alunos em 2017 e, 

em 2018 e 2019, atingiu 3.000 alunos (Figura 1). Enquanto isso, o número de professores 
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cursistas, ou seja, participantes do Pesco, variou de 46 a 140 no período de 2015 a 2019 

(Figura 2). Houve correlação direta entre o número de professores e o número de alunos 

(coeficiente de correlação de 0,7412), o que indica que existe relação direta entre os 

números de professores e de estudantes. 

A Figura 3 ilustra a variação do número de escolas e do número de projetos no 

período de 2015 a 2019, período de vigência do Pesco. O número de projetos foi 

diretamente proporcional ao número de professores (coeficiente de correlação de 0,9239) 

e também ao número de escolas (coeficiente de correlação de 0,8645). O número de 

professores cursistas tem maior correlação com o número de projetos que os outros 

parâmetros analisados neste relatório. 

 

 

Figura 1. Número de alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campinas que 

utilizaram o GeoAtlas na sala de aula no período de 2015–2019. 

 

 

 

Figura 2. Número de professores cursistas da Rede Municipal de Ensino de Campinas que 

participaram do Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola (Pesco) no período de 2015–2019. 
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Figura 3. Número de escolas envolvidas no Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola (Pesco) e 

número de projetos desenvolvidos pelos professores com os seus respectivos alunos no Pesco 

durante o período de 2015–2019. 

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 

3.1. Avaliação dos impactos econômicos                            Se aplica: sim (   ) não (X ) 

 

A natureza da tecnologia Atlas Escolar da Região Metropolitana de Campinas 

impossibilitou calcular o impacto econômico com base no método do excedente 

econômico, porque o atlas não apresenta os requisitos básicos necessários para essas 

avaliações: incremento de produtividade; redução de custos; expansão de novas áreas; e 

agregação de valor. 

 

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 (   )   não (X) 

 

 

3.1.4. Tipo de impacto: agregação de valor  Se aplica: sim (   )   não (X) 

 

3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

 

Há complexidade em gerar valores monetários para uma tecnologia de 

informação, como é o atlas. Quantificar o custo de impressão de um livro ou de quaisquer 

tipos de material didático, hardware ou software, é um processo simples, entretanto, 

valorar a utilização de um produto de informação é relativamente difícil. Segundo 

Macauley (2006), a valoração dos benefícios produzidos pelo conhecimento não é real e 

correta, pois gera grande grau de incerteza, devido às características e à forma como a 

informação é utilizada.  

Portanto, para analisar o impacto econômico do atlas em médio prazo, foi 

considerado o valor monetário anual de um curso complementar para alunos e de um 

curso de extensão para professores, com duração de nove meses por ano, durante o 

período de 2015 a 2019 (Tabela A). Os valores anuais do curso para alunos e para 

professores foram alterados considerando inflação de 6% em cada ano.  

3.1.3. Tipo de impacto: expansão da produção em novas áreas Se aplica: sim (   )  não (X)  
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Para calcular o valor do impacto econômico (receita), foram somados todos os 

cursos durante o período de 2015 a 2019 e subtraídos 30%, que corresponderiam a outros 

gastos, como energia elétrica, materiais de consumo, transporte de alunos entre outros. 

O valor do impacto econômico, de R$ 8.440.231,10, representa 70% do total calculado 

como receita (valor estimado, considerando o pagamento de curso para os alunos e para 

os professores). 

 
Tabela A. Impacto econômico estimado do atlas (2015-2019). 

Ano 

Valor anual 

do curso 

para alunos* 

Número de 

alunos 

A                     

(R$)                             

Valor anual do 

curso para 

professores** 

Número de 

professores  

B                      

(R$) 

A + B            

(R$) 

2015 990,00  584 578.160,00  2.186,00  46 100.556,00  678.716,00  

2016 1.053,00  814 857.142,00  2.325,00  107 248.775,00  1.105.917,00  

2017 1.116,00  1432 1.598.112,00  2.474,00  132 326.568,00  1.924.680,00  

2018 1.188,00  3000 3.564.000,00  2.632,00  130 342.160,00  3.906.160,00  

2019 1.350,00  3000 4.050.000,00  2.800,00  140 392.000,00  4.442.000,00  

Total  = 12.057.473,00 

   

 Impacto econômico = R$ 8.440.231,10  

*Valor anual equivalente um curso de idiomas, música ou reforço, como Kumon ou Supera, entre outros 

afins (R$ 150,00/mês) durante um período de nove meses. **Valor anual equivalente a um curso de 

extensão da Unicamp, “Fundamentos e prática pedagógica para o ensino fundamental” (R$ 2.800,00, com 

duração de nove meses). A, valor anual do curso complementar para alunos. B, valor anual de curso de 

extensão para professores. O impacto econômico representa 70% do total (valores dos cursos para alunos e 

professores). 

 

3.2. Custos da tecnologia 
  

3.2.1. Estimativa dos custos 
 

Tabela B. Estimativa dos custos (2007/2019). 

Ano 
Custos de  

pessoal (R$) 

Custeio de 

pesquisa (R$) 

Depreciação  

de capital (R$) 

Custos de 

 administração 

(R$) 

Custos de 

transferência 

tecnológica (R$) 

Total  

(R$) 

2007 106.701,77 0,00  4.693,73  0,00  0,00  111.395,50  

2008 129.933,79 0,00  8.152,05  0,00  13.337,72 151.423,56 

2009 153.165,80 37.676,60  7.064,68  5.651,49  16.241.72* 203.558,57 

2010 129.933,79 28.451,15  9.661,42  4.267,67  19.145,73* 172.322,82 

2011 129.933,79 43.709,76  23.089,52  6.556,46  16.241,72* 203.289,53 

2012  174.897,97  116.197,70  25.839,51  17.429,66  16.241,72* 334.364,84 

2013 174.897,97 0,00  31.875,72  0,00  21,862,25 228.635,93 

2014 160.409,86 0,00  29.933,85  0,00  21.862,25 212.205,96 

2015 153.165,80 0,00  42.606,93  0,00  20.051,23 215.823,96 

2016 167.653,91 0,00  36.332,96  0,00  19.145,73 223.132,60 

2017 132.586,60  0,00  42.360,14  0,00  20.956,74 195.903,48 

2018 125.342,54  0,00  42.032,41  0,00  16.573,33 183.948,28 

2019** 250.334,37  0,00  36.290,03  0,00  15.578,90 302.203,3 
*Valores incluídos no custeio da pesquisa. **Os valores para o ano de 2019 foram estimados. 
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3.2.2. Análise dos custos 
 

O custo de pessoal técnico foi calculado a partir da dedicação desse pessoal ao 

projeto, com base nos seus respectivos salários. A depreciação de capital foi calculada por 

meio do custo do projeto em relação ao total do custeio da Unidade e multiplicada pela 

depreciação no ano. O custo de administração foi estimado com base no valor dos custos 

fixos da Unidade mais o custo de pessoal da Administração e multiplicado por 15%, que é 

o custo de administração para calcular um projeto segundo as normas do Sistema 

Embrapa de Gestão (SEG). 

3.3. Análises de rentabilidade 
 

Tabela 3.3.1. Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), relação benefício/custo 

(B/C) e valor presente líquido (VPL). 
Taxa interna  

de retorno –

TIR 

Relação  

benefício/custo – B/C  

(6%) 

Valor presente  

líquido – VPL  

(6%) 

16% 0,46 R$ 2.175.018,89 

 

Considerou-se a relação entre o valor do impacto econômico de 70% do total 

(Tabela A) e o valor total do custo da tecnologia (Tabela B) para obter a relação 

benefício/custo (valor do impacto econômico / valor total do custo).  

A taxa interna de retorno (TIR) foi obtida por meio do fluxo de caixa (receita, 

Tabela A, com correção, redução a 70% do valor apresentado subtraído do valor de custo, 

Tabela B).  

Para o valor presente líquido (VPL), o tempo zero foi considerado o ano de 2014. 

Por isso, foram somados o fluxo de caixa do período 2007 a 2014 (R$ -1.617.196,72), a 

taxa de 6% e o fluxo de caixa de 2015 a 2019. 

Esses valores foram calculados considerando o médio prazo (2007–2019). 

Entretanto, os benefícios auferidos em longo prazo são dificilmente calculáveis, uma vez 

que dependem da aplicação do conhecimento obtido diferentemente por cada aluno 

durante a construção de seu futuro profissional e pessoal. 

 

3.4. Instituições envolvidas/parcerias 

 

Prefeitura municipal de Campinas - Secretaria Municipal de Educação 

 

4. AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES AMBIENTAL, ECONÔMICA E SOCIAL DE TECNOLOGIAS 

AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-TICs 
 

A avaliação da tecnologia Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas foi 

feita utilizando a metodologia “Módulo de critérios e indicadores de impactos para 

Tecnologias de Informação e Comunicação (Ambitec-TICs)”, desenvolvida em 2019 por 

seis unidades da Embrapa 1 . Essa metodologia foi apresentada à Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional (SDI) a fim de ser validada. Estruturada conforme a 

                                      
1Participaram da estruturação do Ambitec-Tics um total de 18 atores de 6 Unidades da Embrapa: Embrapa Informática Agropecuária, 

Embrapa Instrumentação, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Solos e Embrapa 

Territorial. 
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metodologia do Ambitec-Agro, ela tem três dimensões – Ambiental, Econômica e Social –, 

porém com 12 critérios e 65 indicadores (Anexo 1)2. Trata-se de um ferramental 

metodológico multicritério voltado para a avaliação dos impactos das inovações oriundas 

das tecnologias da informação e comunicação (TICs), entre as quais se insere a tecnologia 

avaliada aqui. 

O Ambitec-TICs foi concebido a partir das premissas estabelecidas por 

Rodrigues (2015) e Rodrigues et al. (2002; 2003) na estruturação do Ambitec-Agro, com 

ampliação de seus conceitos e sua capacidade de atuação. Seu desenvolvimento levou em 

conta experiências registradas na estruturação de sistemas de avaliação de impactos 

também baseados no Ambitec-Agro, tais como o Ambitec-Ciclo de Vida (RODRIGUES, 

2015) e o trabalho de Souza et al. (2017) para a estruturação de um conjunto de critérios 

e indicadores voltados para as tecnologias do setor de bioenergias, denominado Ambitec-

Bioenergia. Dentre os esforços para identificar metodologias com foco na avaliação de 

impactos de TICs, também foi usado como fonte o trabalho de Medeiros Neto (2012), no 

qual é apresentada a conjunção de dois modelos para avaliar o impacto de processos de 

inclusão digital e informacional de usuários de TICs no Brasil.  

Após a definição do método, a equipe de avaliação de impacto decidiu fazer uma 

pesquisa exploratória para estudar o impacto da tecnologia GeoAtlas por meio da 

aplicação de questionário (Anexo 2) presencial e também de questionário on-line.  

O questionário presencial foi aplicado a uma amostra de dez professores, que 

foram selecionados com base no tempo de participação no Pesco, no ano escolar dos seus 

alunos (primeiros anos do ensino fundamental – 3º ao 5º anos –, últimos anos do ensino 

fundamental – 6º ao 9º anos – e educação de jovens e adultos – EJA –) e em sua atividade 

no Pesco (professor cursista e professor tutor). Esses dez professores formaram o grupo 

de Tipo 1 e responderam o questionário no local de seu trabalho.  

O questionário on-line foi enviado a 132 professores. Apenas 38 finalizaram e 

enviaram suas respostas durante um período de 30 dias. Foram desconsiderados os 

questionários incompletos. Esses 38 professores formaram o grupo Tipo 2. O questionário 

enviado on-line foi o mesmo aplicado presencialmente, e foi utilizado o software 

LimeSurvey.  

A caracterização dos participantes do grupos Tipo 1 e Tipo 2 é apresentada no item 

7 deste relatório. 

Após a obtenção das respostas dos professores de ambos os tipos foi feito um 

relacionamento entre os resultados e a escala Ambitec. A solução implementada foi a 

utilização da média ponderada para cada pergunta. Contudo, como o Ambitec apresenta 

uma escala de fatores fixos discretos (-3, -1, 0, 1 e 3) e a média ponderada é uma variável 

contínua, com números infinitos de valores entre dois números quaisquer, foi necessário 

assumir uma aproximação final da escala Ambitec. 

Como o questionário foi aplicado de duas formas (presencial e on-line), neste 

relatório foi feita a caracterização dos tipos 1 (presencial) e 2 (on-line) e da média entre 

esses dois tipos. O questionário presencial teve uma amostra composta por dez 

professores, dois quais oito eram cursistas e dois eram tutores. O questionário on-line foi 

enviado para todos os professores (130 professores cursistas e 2 professores tutores), mas 

apenas 38 professores enviaram o questionário completo, e esta foi a amostra do Tipo 2. 
  

                                      
2 PINTO, D. M.; OLIVEIRA, P de; FACCINI, A. et al. Ambitec-TICs: Avaliação de Impactos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) aplicadas à agropecuária. Campinas: Embrapa Territorial (publicação submetida ao Comitê Local de Publicações). 
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4.1. Impactos ambientais da avaliação dos impactos 
 

Tabela 4.1.1. Impactos ambientais. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

1. Práticas e políticas de base para sustentabilidade  6,05 5,51 5,78 

2. Alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável 

 4,20 

 

5,37 4,78 

3. Dependência de materiais, energia e infraestrutura  0,90 2,73 1,82 

4. Geração / emissão de contaminantes / resíduos  4,20 3,07 3,63 
*Tipo 1, respostas presenciais (pequeno). **Tipo 2, respostas on-line. 

 

O critério "dependência de materiais, energia e infraestrutura" (critério 3) 

apresentou os menores índices, enquanto "práticas e políticas de base para 

sustentabilidade" (critério 1) apresentou os maiores índices. A justificativa desse 

comportamento, tanto para o Tipo 1 quanto para o Tipo 2, está relacionada aos projetos 

que foram desenvolvidos com abordagens associadas aos indicadores que fazem parte do 

critério 1, como os indicadores "conservação de recursos hídricos", "ordenamento do uso 

e ocupação do solo", "prevenção/mitigação de emissões atmosféricas", entre os demais 

indicadores desse critério. 

A diferença entre os tipos avaliados para o critério 3 foi significativa (três vezes 

maior para o Tipo 2), o que provavelmente é explicado pela dificuldade de interpretação 

do questionário on-line, haja vista a ampla variação das notas atribuídas pelos 

professores. 

Os critérios "alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável" 

(critério 2) e "geração/emissão de contaminantes/resíduos" (critério 4) apresentaram 

índices que estão relacionados também com os projetos desenvolvidos, embora com 

menor alcance em relação ao critério 1. O critério 2 teve índice superior ao critério 4 para 

o Tipo 2, enquanto, para o Tipo 1, não houve diferença entre os critérios 2 e 4. Essa 

resposta diferenciada está relacionada aos projetos desenvolvidos pelos professores, 

portanto seria importante considerar na amostragem a característica do projeto que pode 

ter como foco as questões ambientais ou sociais.  

A importância desse impacto para os beneficiários (professores e alunos) foi a de 

entender a realidade local e poder relacionar/comparar com a RMC, com o estado de São 

Paulo e assim por diante.  

 

4.2. Impactos econômicos da avaliação dos impactos 

 
Tabela 4.2.1. Impactos econômicos. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

5. Produtividade / rentabilidade  1,53 1,09 1,31 

6. Eficiência na aquisição de dados / informações  2,41 2,27 2,34 

7. Acesso a recursos financeiros   0,20 -0,26 -0,03 
*Tipo 1, respostas presenciais (pequeno). **Tipo 2, respostas on-line. 

 

O critério "eficiência na aquisição de dados/informações" (critério 6) apresentou 

maior valores de impacto econômico, com similaridade entre os dois tipos, cujo 

entendimento foi unânime (em uma escala pontual com nota máxima - 3) quanto à 
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riqueza de informações contidas no Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas e 

pela facilidade de acesso e economia de tempo para acessar essas informações. 

O destaque desse impacto econômico foi o critério "acesso a recursos financeiros" 

(critério 7), no qual o Tipo 2 obteve índice negativo, embora nenhum indicador pudesse 

apresentar valor inferior a zero. Essa resposta deixa explícita uma dificuldade de 

interpretação pelos professores que responderam on-line, a qual resultou em valor médio 

negativo. Por exemplo, o indicador de vendas/comercialização deveria ser zero ou não 

aplicável, mas mesmo professores que trabalharam com alunos no projeto de horta e 

jardinagem deram notas de impacto econômico negativo, que resultaram no valor -3. Por 

isso, esse critério foi de menor expressão, embora indique a diferença entre as aplicações 

de questionário. 

O critério "produtividade/rentabilidade", critério 5, apresentou valores 

intermediários entre os demais critérios do impacto econômico, porque os indicadores 

"produtividade/rentabilidade da terra" e "valorização patrimonial" não estão dentro da 

premissa da tecnologia avaliada. 

 

4.3. Impactos sociais da avaliação dos impactos 

 
Tabela 4.3.1. Impactos sociais. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

8. Respeito ao consumidor / usuário da tecnologia  1,20 0,95 1,08 

9. Capacitação e qualificação   1,90 1,50 1,76 

10. Oferta e qualidade do trabalho / emprego  5,30 1,50 3,26 

11. Qualidade do recurso "informação"  11,20 8,16 9,68 

12. Efetividade / aplicabilidade para programas, ações ou 

políticas públicas (PAPP) 
 5,88 4,84 5,36 

*Tipo 1, Respostas presenciais (pequeno). **Tipo 2, Respostas on-line. 

 

Os critérios "respeito ao consumidor/usuário da tecnologia" (critério 8) e 

"qualidade do recurso 'informação'" (critério 11) apresentaram menor e maior índice, 

respectivamente. O critério 8 praticamente não apresentou diferença entre as formas de 

aplicação do questionário, pois o grupo de indicadores que fazem parte deste critério não 

são focos do atlas, como: bem-estar e saúde animal, segurança alimentar, oportunidade e 

igualdade de gênero. O critério 11, que envolve indicadores como precisão/nível de 

detalhe da informação, segurança/back-up, credibilidade, rastreabilidade e atualização da 

informação, que estão diretamente relacionados à tecnologia avaliada, apresentou 

melhor índice entre os critérios do impacto social. 

Ambas as formas de aplicação de questionário tiveram a mesma tendência, o que 

reforça a ideia de que os indicadores utilizados conforme a metodologia Ambitec-TICs 

abrangem a tecnologia Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas. Contudo, 

alguns índices não foram similares. Por exemplo, o critério "oferta e qualidade do 

trabalho/emprego" (critério 10), considerado por alguns professores que avaliaram on-

line como benefício para o aluno, foi considerado por professores do Tipo 1 como tendo o 

professor como beneficiário. 

O critério 12, "efetividade/aplicabilidade para programas, ações ou políticas 

públicas (PAPP)", ficou em segundo lugar entre os critérios de impacto social nos dois 

tipos de avaliadores. Esse resultado decorre da receptividade da tecnologia avaliada às 

política públicas existentes ou quaisquer outras da área de educação. 
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4.4. Índices parciais das dimensões de impacto socioambiental 

 
Tabela 4.4.1. Índices de impacto. 
Tipo de impacto Média  

Tipo 1* 

Média  

Tipo 2** 

Média 

geral 

Índice de impacto econômico 1,38 1,03 1,21 

Índice de impacto social 5,04 3,39 4,21 

Índice de impacto ambiental 3,84 4,17 4,00 
*Tipo 1, Respostas presenciais (pequeno). **Tipo 2, Respostas on-line. 

 

O Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas tem como objetivo facilitar e 

promover o acesso às informações socioeconômicas e ambientais sobre os municípios da 

RMC. A RMC é composta por 20 municípios, representa aproximadamente 8% do PIB 

paulista e é ocupada por mais de 3 milhões de pessoas. Apesar de sua importância 

relativa, a RMC não dispunha de um veículo que disponibilizasse seus dados físicos e 

socioeconômicos com qualidade. Essa carência de dados sistematizados da RMC no 

ambiente escolar foi suprida pela tecnologia analisada. 

Analisando globalmente a tecnologia, as dimensões sociais e ambientais 

apresentaram destaque, enquanto a dimensão econômica teve menor expressão. 

Portanto, a tecnologia avaliada apresentou caráter social associado ao projeto 

desenvolvido por meio do Pesco, no qual predominaram as questões ambientais. 

 

4.5. Índice de impacto socioambiental 

 

Tabela 4.5.1. Análise dos resultados. 
Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média geral 

3,86 3,02 3,44 
*Tipo 1, Respostas presenciais (pequeno). **Tipo 2, Respostas on-line. 

  

O novo Ambitec-TICs viabilizou melhor avaliação que o Ambitec-Agro (relatório de 

2018), porque os indicadores utilizados estão alinhados com os objetivos e produtos 

gerados pelo Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas. Como reflexo, poucos 

indicadores foram considerados não aplicáveis pelos entrevistados. 

Houve diferença de 0,84 (Tabela 4.3.1) entre os procedimentos de entrevista 

discutidos anteriormente. Ainda, a dimensão ambiental está relacionada ao 

enquadramento do projeto de pesquisa feito entre os professores e alunos, o qual 

influencia no valor final, o índice de impacto socioambiental. A tecnologia avaliada 

apresentou impacto positivo, com índice 3,44. 
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4.6. Impactos sobre o emprego 

 
Tabela 4.6.1. Número de empregos gerados (exemplo 2009/2019). 
Ano Emprego adicional por 

unidade de área 

Área  

adicional 
Não se aplica 

Quantidade de  

empregos gerados 

 (A) (B)  C = (AXB) 

2009   X  

2010   X  

2011   X  

2012   X  

2013   X  

2014   X  

2015   X  

2016   X  

2017   X  

2018   X  

2019   X  

 

A proposta do Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas e sua 

construção baseiam-se no desenvolvimento de conhecimentos relacionados ao uso de 

ferramentas de sensoriamento remoto no ensino fundamental. Procura-se incentivar o 

desenvolvimento contínuo do professor, condição essencial para a melhoria do ensino, e 

auxiliá-lo no desempenho de suas atividades na sala de aula, em consonância com os 

objetivos e metas estratégicas da educação. Por sua natureza, estrutura e pela 

complexidade dos produtos e das atividades oferecidas pela tecnologia avaliada, não é 

possível analisar ou calcular empregos gerados, pois o atlas não gera empregos. Contudo, 

é capaz, considerando sua pertinência, abrangência e viabilidade, de aperfeiçoar 

competências individuais e profissionais, que agregam valor à escola e ao indivíduo. 

A principal característica do atlas está relacionada à geração de informação e 

conhecimento, consolidados em uma publicação que é disponibilizada de forma gratuita 

para a Rede Municipal de Ensino de Campinas. 

Durante seu desenvolvimento, foram promovidos a capacitação e o treinamento 

dos professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Os professores tornaram-se 

coautores, junto a pesquisadores da Embrapa, de um atlas que pode ser utilizado como 

material paradidático: um acervo único e atualizado de dados técnicos, espaciais e 

temporais sobre a dinâmica territorial da agricultura, pecuária e do meio ambiente na 

região. A capacitação dos professores discutiu as atividades agropecuárias na RMC e o uso 

de ferramentas de geotecnologia para abordagem temática, considerando o currículo 

escolar de estudantes da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

5.1. Capacidade relacional 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 0,20 0,30 0,25 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 0,40 0,70 0,55 

3. Know-how Sim 0,60 0,15 0,38 

4. Grupos de estudo Sim 1,20 0,70 0,95 

5. Eventos científicos Sim 1,20 0,00 0,60 

6. Adoção metodológica Sim 1,20 0,30 0,75 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

 
Tabela 5.1.2. Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

7. Diversidade Sim 0,50 0,30 0,40 

8. Interatividade Sim 0,30 0,70 0,50 

9. Know-how Sim 0,50 0,15 0,33 

10. Fontes de recursos Sim 1,00 0,70 0,85 

11. Redes comunitárias Sim 3,00 0,00 1,50 

12. Inserção no mercado Sim 0,00 0,30 0,15 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

 

 

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 Sim 0,00 0,60 0,30 

14. Infraestrutura operacional Sim 0,00 0,00 0,00 

15. Instrumental operacional Sim 0,00 0,60 0,30 

16. Instrumental bibliográfico Sim 1,20 0,60 0,90 

17. Informatização Sim 0,60 0,30 0,45 

18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,20 0,35 0,28 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

 
Tabela 5.2.2. Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,40 0,00 0,20 

20. Instrumental (ampliação) Sim 1,20 0,20 0,70 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,40 0,20 0,30 

22. Contratações  Sim 0,00 0,20 0,10 

23. Custeios Sim 0,00 0,20 0,10 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 
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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 0,00 0,00 0,00 

25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 0,00 0,30 0,15 

26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,40 0,70 0,55 

27. Participação em eventos Sim 0,20 0,30 0,25 

28. Organização de eventos Sim 0,10 0,15 0,13 

29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,00 0,10 0,05 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 1,00 0,10 0,55 

31. Número de participantes Sim 1,00 0,10 0,55 

32. Unidades demonstrativas Sim 0,00 0,10 0,05 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 0,20 0,70 0,45 

34. Projetos de extensão Sim 0,00 0,05 0,03 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

 

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 1,50 2,25 

37. Artigos indexados Sim 0,00 0,50 0,25 

38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,00 0,00 0,00 

39. Teses e dissertações Sim 0,00 0,00 0,00 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 0,00 0,70 0,35 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1* 

Média 

Tipo 2** 

Média 

geral 

41. Patentes/registros Sim 0,00 0,00 0,00 

42. Variedades/linhagens Não 0,00 0,00 0,00 

43. Práticas metodológicas Não 0,00 0,00 0,00 

44. Produtos tecnológicos Não 0,40 0,00 0,20 

45. Marcos regulatórios Não 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 

 

 

5.5. Índice de impacto no desenvolvimento institucional 

 
Tabela 5.5.1. Análise dos resultados. 
Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média geral 

2,65 1,56 2,11 
*Tipo 1, Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2, Equipe de projeto. 
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Todos os critérios da avaliação de impactos no desenvolvimento institucional 

foram considerados, exceto os relacionados aos produtos de P&D, por não serem 

aplicáveis, devido à natureza da tecnologia em si. Nota-se divergência entre os valores dos 

indicadores dos dois tipos avaliados, destacados na Tabela 5.5.1. Essa diferença decorre 

do fato de o projeto já ter sido finalizado e os pesquisadores que atuaram como 

colaboradores estarem envolvidos em novos projetos de pesquisa, enquanto a 

coordenadora, enquadrada no Tipo 1, participa de atividades decorrentes do projeto, 

como reuniões, capacitação dos tutores e auxílio aos professores cursistas do Pesco, além 

de representar a Embrapa Territorial durante os eventos do Pesco (seminários e fórum, 

Anexo 3) e de participar de eventos técnico-científicos, como congressos (por exemplo, o 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto). 

Iniciativas voltadas para a elaboração de material paradidático direcionado ao 

desenvolvimento regional ainda são escassas no Brasil. A disponibilidade de dados 

ambientais e de recursos terrestres ajuda a comunidade a compreender melhor como 

proteger seu meio ambiente, mesmo que isso ainda ocorra de forma desequilibrada. 

O Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas possibilitou a implantação 

de um convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas, especificamente uma parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação. Esse convênio permitiu que a Embrapa utilizasse 

o Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Professor Milton de Almeida 

Santos, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, para o 

oferecimento do primeiro módulo do curso de capacitação de professores. 

No início de cada ano letivo, a Prefeitura Municipal de Campinas divulga um 

calendário de formações disponíveis para os professores da rede. Uma dessas formações 

é o Pesco, programa no qual, desde 2015, os professores lotados nas escolas e 

interessados em participar fazem suas inscrições e passam a ser acompanhados e 

orientados por um grupo responsável por sua capacitação docente. Após a composição 

das turmas anuais de cursistas, têm início as interações com o grupo de formadores, 

também denominados tutores, e a comunicação entre eles é facilitada pelo uso de um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), elaborado com o uso da plataforma gratuita 

Modular Object Oriented Distance Learning (Moodle). O AVA e todos os serviços de 

suporte necessários para a operação do sistema são mantidos pela equipe técnica da 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Em 2019, o curso contou com a participação de 9 tutores que orientaram 

79 projetos sobre temas diversos, desenvolvidos com 140 multiplicadores, com foco no 

conhecimento e na apropriação do espaço de vivência dos estudantes. Ao longo do ano, 

são desenvolvidas atividades de orientação e acompanhamento das ações que ocorrem 

nas escolas, orientadas pelos tutores, para a construção adequada do projeto, da 

metodologia proposta e da execução das atividades, culminando na apresentação final 

dos resultados em um evento anual denominado Fórum Estudantil de Pesquisa. Um total 

de 3.000 estudantes são diretamente impactados pela capacitação oferecida aos 

professores. 

O Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas foi publicado em 2013 e 

2016 (primeira e segunda edições, respectivamente), viabilizando o uso do material 

didático personalizado, criado pela atuação conjunta de pesquisadores e professores das 

instituições parceiras. Para incentivar o uso do material nas escolas e promover o 

desenvolvimento de pesquisas de caráter local por professores e estudantes do ensino 
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fundamental, a Prefeitura Municipal de Campinas criou uma política pública local 

denominada Pesquisa e Conhecimento na Escola (Pesco), mencionada anteriormente. 

O atlas tem como foco recursos intangíveis, como habilidades sociais, experiência, 

criatividade, coesão social, capital social, valores, motivação, hábitos, tradições e cultura. 

Esses recursos intangíveis normalmente são difíceis de quantificar, porém são tão 

importantes quantos os tangíveis, uma vez que determinam como uma sociedade usa os 

recursos tangíveis disponíveis. Nesse cenário, a estratégia e abordagem adotadas aqui 

enfatizaram o desenvolvimento de atividades relacionadas à capacitação e ao 

treinamento de pessoal e que mobilizaram esforços de cooperação entre as instituições 

envolvidas. 

O processo educacional é dinâmico. O aluno desempenha papel central e 

desenvolve uma relação complexa dentro das instituições. Assim, a construção do atlas 

buscou atender o maior número de requisitos necessários para a apresentação de um 

material de alta qualidade e que atendesse as expectativas de todos os envolvidos. 

Pesquisadores e professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, com diferentes 

experiências, foram envolvidos e procuraram resumir sua experiência na tecnologia, em 

conexão com os seminários oferecidos. Isso é importante, porque a efetiva 

implementação do Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas no ambiente 

escolar depende das pessoas e das organizações. Em outras palavras, as contribuições 

possíveis e oriundas do atlas para o desenvolvimento do corpo docente só poderiam ser 

implementadas se indivíduos e organizações estivessem envolvidos. E isso tem sido 

ilustrado na apresentação dos projetos dos alunos no Pesco. 

Um exemplo de parceria entre entes públicos com potencial para replicação em 

outras realidades, graças ao Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas milhares 

de estudantes da rede pública municipal de ensino podem ter a oportunidade de 

conhecer melhor a região que habitam e que ajudam a transformar. Com o conhecimento 

ampliado sobre sua realidade local, sobre a importância da agricultura para os diversos 

segmentos da economia, sociedade e natureza, os estudantes têm melhores condições de 

optar por práticas saudáveis e sustentáveis, construindo conhecimento capaz de alterar 

sua realidade como indivíduo e como agente transformador das paisagens e da 

coletividade. 

  

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Figura 4 mostra a distribuição, por componente curricular, dos professores que 

responderam o questionário presencial ou on-line. O total de 48 professores compõe um 

universo heterogêneo, com destaque para o componente curricular “polivalente”.  
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Figura 4. Distribuição dos professores do ensino fundamental do município de Campinas 

entrevistados na avaliação do Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas por 

componente curricular. *PEB, professor de educação básica. 

 

O estudo de avaliação de impacto desta tecnologia foi feito nos anos de 2010, 

2011, 2012, 2018 e neste relatório, porém, com metodologias distintas, por isso não é 

possível fazer uma análise conjunta. A metodologia Ambitec-TICs mostra-se a mais 

adequada para a realidade da tecnologia Atlas escolar da Região Metropolitana de 

Campinas, pois praticamente não houve indicadores considerados não aplicáveis à sua 

avaliação. 

Considerando a escala de maturidade tecnológica (Escala TRL/MRL) segundo 

Capdeville et al. (2017), o atlas enquadra-se na categoria TRL/MRL 9, na qual a tecnologia 

foi operada em todas as extensões e alcance. Atualmente está sendo elaborado o "Atlas 

escolar para o Circuito das Águas", em parceria com a prefeitura municipal e a Associação 

Pró-Memória de Monte Alegre do Sul. Além deste novo projeto, outros municípios do 

estado de São Paulo, como Brotas, demonstraram interesse nesse tipo de projeto. 

No presente relatório foram utilizados dois tipos de aplicação de questionário, 

presencial e on-line. A forma on-line permite abranger todos os professores participantes 

do Pesco, apesar de apenas 38 terem respondido o questionário enviado, o que 

representa a participação de apenas 27% e que pode gerar alguma distorção da realidade. 

Comparativamente, a forma presencial permite fazer uma amostragem representativa e, 

ainda, ter contato com a realidade dos entrevistados. Este contato durante as entrevistas 

proporciona uma análise adicional da realidade de escolas integrais e de meio período. 

O Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas tem maior uso nas escolas integrais, 

que contam com mais tempo para ensino, o que permite cumprir tanto a grade curricular 

normal quanto atividades extras, tais como as pesquisas realizadas pelos professores com 

os alunos. Independentemente do tipo de escola, a participação dos alunos é 

diferenciada, pois estes se tornam protagonistas da aprendizagem, e há uma troca entre 

professores e alunos que buscam conhecer a sua realidade, para ampliar esse 

conhecimento em escalas maiores (estadual, federal e continental).  

 

7. FONTE DE DADOS 
 

Considerando a aplicação do Ambitec-TICs a professores cursistas e tutores da 

Rede Municipal de Ensino de Campinas, as diferenças existentes foram apresentadas e 
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discutidas no item 4. Foram consultados 10 professores e tutores para compor o Tipo 1 e 

38 professores para compor o Tipo 2, um total de 2 tutores e 46 professores cursistas.  

A caracterização dos tipos 1 e 2 quanto ao grau de instrução (Figuras 5A e 5B) 

mostra que cerca de 50% dos professores de ambos os grupos cursaram algum tipo de 

especialização e apenas 10% e 24%, respectivamente, não fizeram algum tipo de pós-

graduação.  

Quanto ao tempo de participação no Pesco, 50% dos professores no Tipo 1 e 34% 

no Tipo 2 participam do programa durante três ou mais anos (Figuras 6A e 6B). Por terem 

mais tempo no Pesco, esses professores também tinham mais experiência para responder 

as perguntas por ocasião da aplicação do questionário. 

A maioria dos professores do Tipo 1 (50%) lecionam para alunos dos anos finais do 

ensino fundamental, enquanto a maioria dos professores do Tipo 2 (66%) lecionam para 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (Figuras 7A e 7B). Apesar de a maioria dos 

professores lecionar para o ensino fundamental nos dois tipos, nota-se que houve 

participação dos alunos do EJA em menor proporção (10% e 16% nos tipos 1 e 2, 

respectivamente). 

Embora tenha sido buscada uma amostragem representativa na seleção dos 

professores para responder o questionário de forma presencial (Tipo 1), os professores 

que responderam não representam o universo dos professores cursistas, porque apenas 

38 de 130 responderam o questionário. Talvez seja este o motivo da divergência dos 

resultados quando são comparados os valores obtidos nos tipos 1 e 2 do item 4. 

 

 
  

Figura 5. Grau de instrução dos professores entrevistados on-line (A) e presencialmente (B). 
 

 

   

Figura 6. Ano de participação no Pesco dos professores entrevistados on-line (A) e 

presencialmente (B). 
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Figura 7. Anos escolares – anos iniciais do ensino fundamental (3ª a 4ª série), anos finais do ensino 

fundamental (5ª a 9ª série) e educação de jovens e adultos (EJA) – ministrados pelos professores 

entrevistados on-line (A) e presencialmente (B). 

 
Tabela 7.1. Número de consultas realizadas por município. 

Municípios Estado 
Tipo 1 Tipo 2 

Total 
    

Campinas SP 10  38   

Total      48 

 
Tabela 7.2. Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional. 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Territorial SP Campinas Pesquisador  

Total    3 
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2 Daniela Maciel Pinto  

3 Gisele Freitas Vilela  

4 Gustavo Spadotti Amaral Castro  

5 José Dilcio Rocha  

6 Julio Cesar Bogiani  

7 Lauro Rodrigues Nogueira Júnior  

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

Colaborador Instituição 

1 Cristina Criscuolo Embrapa Territorial 

2 Marcos Fernando Ninomiya Embrapa Territorial 

3 Arnaldo José dos Santos Embrapa Territorial 

4 Ana Lucia Pupo Cagliari Picoli Prefeitura Municipal de Campinas 

5 Rafael Souza Pedrão Estagiário - Embrapa Territorial 

6 André Luiz dos Santos Furtado Embrapa Territorial 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Questionário: 

 

Prezado Cursista do Pesco 

 

Você é convidado para participar da pesquisa de impacto do Atlas escolar da Região 

Metropolitana de Campinas. As informações aqui obtidas serão utilizadas pela Embrapa Territorial 

para compor seu relatório de impactos das tecnologias, produtos, processos e serviços gerados. 

Por isso, contamos com sua ajuda para o aperfeiçoamento e ou melhoria da parceria entre a 

Embrapa e a Prefeitura de Campinas. Suas respostas serão fundamentais para a avaliação dos 

nossos serviços. 

A pesquisa consiste num questionário on-line, subdividido em três dimensões (ambiental, 

econômica e social). Cada dimensão apresenta seus critérios com seus respectivos indicadores. 

Esses indicadores serão representados por perguntas, onde você poderá considerar as seguintes 

notas: 

 

3 (alto impacto positivo – acima de 25%); 

1 (médio impacto positivo – abaixo de 25%); 

0 (sem impacto – inalterado); 

-1 (médio impacto negativo – abaixo de 25%) ou 

-3 (alto impacto negativo – acima de 25%) 

 

A metodologia utilizada para gerar a análise de impacto denomina-se avaliação de impacto de 

inovações tecnológicas agropecuárias – módulo de critérios e indicadores de impacto de 

tecnologia da comunicação e informação (Ambitec-TICs). 

Antes de começar o questionário, precisamos saber quem está respondendo. Entretanto, todos os 

dados informados serão tratados com total confidencialidade, porque os resultados serão 

apresentados de forma global, sem qualquer possibilidade de identificação das informações 

específicas de cada participante dessa pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua participação e colaboração.  

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________________________ 

Formação acadêmica: 

Graduação:_________________________________________________ 

                                       Pós-graduação: (  ) doutorado 

                                                                    (  ) mestrado 

                                                                    (  ) especialização 

Lotado na escola:__________________________________________________________ 

 

Curso: 

Ensino fundamental – anos iniciais (  ) 

Ensino fundamental – anos finais (  ) 

EJA (  ) 

 

Ano: 

3º (  ) 

4º (  ) 

5º (  ) 
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6º (  ) 

7º (  ) 

8º (  ) 

9º (  ) 

EJA (  ) 

 

Componente curricular:__________________________________________________ 

 

Participa do Pesco:  (    ) primeiro ano; 

                                      (    )segundo ano; ou 

                                      (    ) terceiro ano, ou mais. 

 

Título do projeto de pesquisa desenvolvido no Pesco em 2019:__________________ 

 

Número de alunos que participaram do projeto Pesco em 2019:__________________ 

 

2- PERGUNTAS 

Cite três problemas e três oportunidades que você encontrou quando utilizou o Atlas escolar da 

Região Metropolitana de Campinas. 

 

Problemas:  

a) 

b) 

c) 

 

Oportunidades: 

a) 

b) 

c) 

 

O Atlas escolar da Região Metropolitana de Campinas ajudou diretamente ou indiretamente da 

elaboração e execução do seu projeto no Pesco em 2019:  

(   ) sim 

(   ) não 

 

2.1- Dimensão ambiental 

Marque com X na opção que melhor expressa o impacto obtido com a utilização do Atlas escolar 

da Região Metropolitana de Campinas (Atlas): 

 

2.1.1- Critério: Práticas e políticas de base para sustentabilidade  

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido por você e seus alunos 

contribuíram para: 

 

Indicador (responder considerando o ambiente da escola, bairro, 

município ou região) 

Impacto 

 

Prevenir/reduzir a emissões atmosféricas 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Conservar de recursos hídricos (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Conservar capacidade produtiva do solo (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Ordenamento do uso e ocupação do solo (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Conservar os habitats naturais (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 
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Conservar os recursos genéticos (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Promover uso de energias alternativas e autônomas (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.1.2 – Critério: Alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido por você e seus alunos 

contribuíram para: 

 

Indicador (responder considerando o ambiente da escola, bairro, 

município ou região) 

Impacto 

 

Reduzir a pobreza 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Reduzir a fome (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Promover a saúde e bem-estar das pessoas (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Reduzir as desigualdades  (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Promover a responsabilidade social da secretaria municipal de 

educação 

(   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Estimular a formação de parceria entre as escolas municipais (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.1.3 – Critério: Dependência de materiais, energia e infraestrutura 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram para: 

 

Indicador (responder considerando o ambiente da escola, bairro, 

município ou região) 

Impacto 

 

Aumentar o consumo de combustíveis fósseis (gasolina, diesel...) 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Aumentar o consumo de biocombustíveis (álcool, óleo vegetal...) (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar o consumo de energia elétrica (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar o consumo de água (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar o consumo de fertilizantes/adubos (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar o consumo de pesticidas (inseticidas, fungicidas...) (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar a dependência de equipamentos e logística  (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

 

2.1.4- Critério: Geração/emissão de contaminantes/resíduos 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram: 

 

Indicador (responder considerando o ambiente da escola, bairro, 

município ou região) 

Impacto 

 

Estimular/ aumentar a liberação de efluentes gasosos (CO2...) 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Estimular/ aumentar a liberação de efluentes líquidos  (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Estimular/ aumentar a liberação de efluentes sólidos  (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.2- Dimensão econômica 

 

Marque com X na opção que melhor expressa o impacto obtido com a utilização do Atlas escolar 

da Região Metropolitana de Campinas: 

 

2.2.1- Critério: produtividade/rentabilidade 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram: 
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Indicador Impacto 

 

Aumentar da produtividade no seu trabalho 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Incentivar o uso dos equipamentos da escola (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar da produtividade da terra  (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar no valor patrimonial  (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.2.2-Critério: eficiência na aquisição de dados/informação 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram: 

 

Indicador Impacto 

 

Reduzir o tempo de aquisição de dados/informação para facilitar o 

seu trabalho 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Haver economia de tempo no acesso e obtenção de 

dados/informação 

(   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar o uso de sistema/programa/tecnologia em suas aulas (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Haver complementaridade com sistemas existentes (por exemplo: 

contribui com as disciplinas administradas) 

(   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Haver compatibilidade com sistemas existentes (por exemplo: uso 

de computadores) 

(   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.2.3- Critério: acesso a recursos financeiros 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram: 

 

Indicador Impacto 

 

Possibilitar acesso a crédito/empréstimo 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Possibilitar acesso a fomento (não reembolsável) (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Possibilitar acesso a bolsa de estudo (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Possibilitar acesso a investimentos/recursos privados (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Possibilitar vendas/ comercialização (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.3-Dimensão social 

 

Marque com X na opção que melhor expressa o impacto obtido com a utilização do Atlas escolar 

da Região Metropolitana de Campinas (Atlas): 

 

2.3.1-Critério: respeito ao consumidor/usuário da tecnologia 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram: 

 

Indicador Impacto 

 

Promover bem estar e saúde animal 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Melhorar a qualidade dos produtos/serviços/processos (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar o capital social (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar a oportunidade e igualdade de gênero (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aumentar a segurança alimentar (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 
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2.3.2-Critério: capacitação e qualificação  

Houve capacitação durante o desenvolvimento do projeto – Pesco (marque com X): 

 

Capacitação Curta duração 

 

 

Especialização Educação Formal 

Nível 

Básico    (     )   (     )   (     ) 

Técnico    (     )   (     )   (     ) 

Superior    (     )   (     )   (     ) 

 

2.3.3-Critério: oferta e qualidade do trabalho/emprego 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram para: 

 

Indicador Impacto 

 

Contratação de empregado temporário 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Contratação de empregado permanente (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Formação de parceiras/participação familiar (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Haver registro formal (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Proporcionar auxílio alimentação (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Proporcionar auxílio moradia/ transporte (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Proporcionar auxílio saúde (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.3.4-Critério: qualidade do recurso informação 

Você considera que a utilização do Atlas possibilita: 

 

Indicador Impacto 

 

Maior precisão/nível de detalhe da informação utilizada em seu 

trabalho 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Maior segurança/ back-up dos dados e ou informações (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Maior rastreabilidade dos dados e ou informações (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Maior credibilidade de dados e ou informações (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Promover atualidade da informação (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Desdobramento para novos produtos/tecnologia derivados do 

Atlas 

(   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

 

2.3.5-Critério: efetividade/aplicabilidade para programas, ações ou políticas públicas (PAPP) 

Você considera que a utilização do Atlas e o projeto desenvolvido contribuíram: 

 

Indicador Impacto 

 

Dar subsídio à geração de PAPP 

-3      -1      0        1        3 

(   )   (    )  (    )   (    )    (    ) 

Auxiliar na execução de PAPP (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Ampliar a PAPP (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 

Aperfeiçoar a PAPP (   )    (   )   (   )   (    )    (    ) 
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ANEXO 3 

 

  

  

Fotos que registram a participação no Fórum Estudantil de Pesquisa, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Campinas/SP. 
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Fotos que registram a participação no seminário dos alunos pesquisadores, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Campinas/SP. 

 


