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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Tecnologia JunCao modificada para produção de cogumelos comestíveis e medicinais 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 

O ativo está alinhado aos seguintes eixos de impacto: 
 
Eixo de Impacto do VI PDE 

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

 
1.3. Descrição Sucinta 
 

Os cogumelos são conhecidos há mais de três mil anos pelos povos asiáticos e têm sido usados 

tanto na medicina tradicional quanto na alimentação como excelente fonte de proteína (URBEN et 

al., 2017). O cogumelo é um alimento de alto valor nutritivo, rico em proteínas, vitaminas B e C, 

fibras e sais minerais (fósforo, potássio, cálcio, sódio e ferro), além de aminoácidos (FURLANI; 

GODOY, 2007). Os autores relatam que há estudos mostrando que em 100g de cogumelos da 

espécie champignon existem entre 23,9% a 34,8% de proteínas em base seca, enquanto que nessa 

mesma quantidade de carne bovina, segundo Fortes e Novaes (2006), são encontrados 14% de 

proteínas. Além disso, o cogumelo é um alimento completo, com propriedades farmacológicas 

diferenciadas, com reconhecido valor medicinal inclusive como excelente fortalecedor do sistema 

imunológico (GOMES, 2018). 

 

Desde a década de 1970, seu consumo tem aumentado, sobretudo devido a estudos que sugerem 

que suas propriedades nutricionais e medicinais proporcionam benefícios à saúde (URBEN et al., 

2017). O mercado de cogumelos já movimenta 35 bilhões de dólares ao ano no mundo (GOMES, 

2018). A expectativa é que esse mercado cresça 9% até 2021 devido ao seu elevado potencial 

grande de crescimento nos próximos anos (CAPRA; TONIN, 2019). Atualmente a China lidera a 

produção mundial de cogumelos, seguida pela Itália, Estados Unidos e Holanda (GOMES, 2018). O 

consumo per capita na China é de 8 Kg anuais, enquanto a Alemanha, a França e a Itália 

consomem 4 kg, 2 kg e 1,3 kg respectivamente (URBEN et al., 2017).  

 

No Brasil, em 1996, cada brasileiro consumia, em média, 30 gramas de cogumelo ao ano (SANTOS, 

2018). Atualmente a média de consumo anual aumentou consideravelmente e é de 160 gramas 

(GOMES, 2018). De acordo com a autora, a demanda ainda é muito maior que a oferta, com isso, o 

Brasil importou 10 mil toneladas do champignon de Paris em conserva principalmente da China. 

As espécies mais cultivadas e vendidas no Brasil são o Champignon de Paris, responsável por 66% 

do total de cogumelos in natura produzidos no país, o cogumelo Ostra e o Shitake (GOMES, 2018). 
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Até o início dos anos 2000, devido à baixa produção e alto custo, os cogumelos não faziam parte 

da cultura e dieta do povo brasileiro (URBEN et al., 2017). Visando aumentar a produção dessa 

fonte de alimentação alternativa, uma pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia, após passar um período de capacitação na China, fez uma adaptação do método de 

produção chinês JunCao que tinha como base o uso de gramíneas na fungicultura.  

 

No Brasil, após sucessivos experimentos, conseguiu-se chegar a um sistema de produção de 

cogumelos in natura viável às condições climáticas e à disponibilidade de materiais locais próximos 

à realidade agropecuária do país. A Tecnologia JunCao, adaptada pela Embrapa, trouxe e vem 

trazendo benefícios sociais, ecológicos e econômicos para o agronegócio e também tem 

contribuído institucionalmente para a empresa. Assim, cabe apresentar as principais das 

vantagens desse sistema de cultivo que são: aproveitamento de recursos agrícolas abundantes e 

inexplorados; boa produtividade; curto período de cultivo; praticidade e fácil aplicação; alta 

qualidade dos produtos; efeito intenso no balanço ecológico em área de solo com erosão 

(recuperação de áreas degradadas); produção em pequenas áreas; ausência do uso de agrotóxicos 

(URBEN et al, 2017). 

 

Tecnologia JunCao modificada pela Embrapa 

 
A produção de cogumelos normalmente usa como substrato toras de madeira e serragem. A 

tecnologia chinesa JunCao (Jun= cogumelos; Cao= gramíneas) usa gramíneas como substrato. Em 

1995, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia adaptou a tecnologia chinesa para condições 

brasileiras, através da seleção das melhores gramíneas locais, desenvolvimento de formulações 

com estas gramíneas mais farelo e gesso (URBEN et al., 2017). Ao todo foram desenvolvidos 23 

formulações de substrato para o cultivo de 18 espécies de cogumelos comestíveis e medicinais1 

(URBEN et al., 2017). 

 

As gramíneas que são indicadas para serem utilizadas como substrato na técnica adaptada pela 

Embrapa são as seguintes: Andropogon sp. (capim andropogon), Brachiaria brizantha, B. 

decumens, Cynodon spp. (cost cross e tifton), Pennisetum purpureum (capim elefante), Saccharum 

officinarum (cana de açúcar), Musa sp. (bananeira/folha), Bactris gasipaes (pupunha/descasca), 

Pilocarpus microphyllus (jaborandi/resíduo), Dimorphandra mollis (favas dantas/resíduos) (URBEN 

et al., 2017).  

 

O processo de produção de cogumelos pela metodologia JunCao modificada pela Embrapa está 

desenhado na Figura 1. De acordo com Urben et al. (2017), as gramíneas e/ou resíduos orgânicos 

são triturados, em seguida são adicionados outros insumos, como farelo e gesso. Após essa etapa, 

o material é esterilizado, colocado em sacos de polipropileno e inoculado com “sementes” de 

cogumelos. Os materiais são transferidos para uma sala escura com o objetivo de iniciar o 

processo de desenvolvimento vegetativo do cogumelo. 

 

                                            
1 Coprinus comatus, Lentinula edodes, Lentinus strigellus, Oudemansiella canarii, Pleurotus flabeliforme, 
Pleurotus ostreatoroseus, Pleurotus ostreatus (var. chinesa), Pleurotus ostreatus (shimeji branco), Pleurotus 
ostreatus (shimeji preto ou cinza), Pleurotus sajor-caju, Hericium erinaceus, Flammulina velutipes, 
Auricularia auricula, Auricularia polytricha, Ganoderma lucidum, Ganoderma resinaceum, Pycnosporus 
sanguineus, Fistulina hepática (URBEN et al., 2017)  
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Figura 01: Processo de cultivo de cogumelos pela Tecnologia JunCao 

adaptado pela Embrapa. 

Fonte: Urben et al. (2017). 

 

Outra característica da Tecnologia JunCao modificada pela Embrapa é que a mesma demanda 

poucos espaços para a produção de cogumelos. Ela pode acontecer em uma estrutura de 54 m2, 

além disso os sacos com substratos inoculados podem ser armazenados em prateleiras (URBEN et 

al., 2017). Já para produzir cogumelos em tora, é necessário ter um espaço de pelo menos 100 

metros quadrados e 3 mil toras, com diâmetro de oito a 12 centímetros e um metro de 

comprimento (SOUZA, 2004). 

 

Outro ponto positivo do sistema de cultivo, de acordo com os autores supracitados, é que as 

gramíneas utilizadas como substratos existem em grande quantidade nos diversos biomas 

brasileiros; são espécies de rápido crescimento vegetativo e têm boa produtividade podendo ser 

usadas tanto por pequenos e médios produtores, rurais ou urbanos, em pequenas ou grandes 

áreas de produção. Adicionalmente, o uso de gramíneas como substrato diminui o corte 

desnecessário de árvores (URBEN, 2017).  

 

Além disso, um fator positivo impactante é o curto período de cultivo (URBEN et al., 2017).  

Segundo a pesquisadora responsável, Dra. Arailde Urben, do crescimento do micélio à frutificação 

e colheita gastam-se de 30 a 35 dias Pleurotus ostreatus (Shimeji), 2 meses Lentinula edodes 

(shitake)  3 meses para Ganoderma lucidum. O tempo de produção de Lentinula edodes em tora 

chega até a 12 meses (TIEPPO, 2014). Assim, a técnica possui praticidade e facilidade de 

apropriação, pois pode ser aplicada em pequena ou grande escala de produção, tendo fácil 

domínio e requerendo poucos recursos; e há efeito positivo no combate a degradação do solo . 

 

O sistema de cultivo de cogumelos pela Tecnologia JunCao adaptada da Embrapa, também 

possibilita o uso de resíduos orgânicos (restos culturais e resíduos industriais) acumulados no 

ambiente. Outrossim, corpos frutíferos produzidos por esta técnica são de excelente qualidade 

sob os aspectos nutricionais e medicinais (URBEN et al., 2017). Neste sentido, considerando-se as 

características favoráveis desse sistema de cultivo de cogumelos, a Embrapa Recursos Genéticos e 
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Biotecnologia vem realizando contínuas ações de transferência do conhecimento adquirido em 

prol do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

 

Até o presente momento, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia promoveu 53 cursos 

Sobre Cultivo de Cogumelos Comestíveis e Medicinais (EMBRAPA, 2019), onde já foram treinadas 

aproximadamente 1749 pessoas de vários estados (Figura 02). Além disso, a Embrapa organizou 3 

workshops, 8 simpósios internacionais e publicou 4 livros sobre o cultivo de cogumelo (URBEN, 

2017).  Essa gama de conhecimento propiciou, segundo o presidente da Câmara Setorial de 

Fungicultura, o aumento de número de produtores de cogumelo no Brasil. Além disso, de acordo 

com o mesmo, cogumelos como o Shimeji, só começaram a ser produzido no Brasil graças à 

técnica JunCao modificada pela Embrapa.  
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Figura 02: Número de cursos, e workshops sobre a Tecnologia JunCao Modificada 
Fonte: Dados da pesquisadora líder e Relatório de Atividades da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, 2018 
 

O aumento do número de produtores e intercâmbio de conhecimento e transferência de 

tecnologia cadeia de cogumelos têm fomentado a estruturação da cadeia produtiva, 

principalmente no estado de São Paulo, já que representa quase 87% da produção (CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2017). Em 2016, houve a criação da câmara setorial de fungicultura do estado de 

São Paulo (GOVERNO DE SÃO PAULO, 2016). Com isso, os desdobramentos da tecnologia têm 

ajudado a estruturar a cadeia produtiva de cogumelos e a fortalecer a atividade de fungicultura no 

país. 

1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1996 

 
1.5. Ano de Lançamento: 1996 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*: 2017 
*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 
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incorporadas posteriormente ao que se considera o início da adoção de uma tecnologia. Considere neste campo, se for o caso, o 
ano do último aprimoramento da tecnologia em adoção.  

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  1996 

 
 

1.8. Abrangência da adoção: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES X PR X 

BA  AM  GO X MG X RS  

CE  AP  MS  RJ X SC  

MA  PA  MT  SP X  

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
De acordo com dados do Censo agropecuário do IBGE (Figura 03), 95,3% da produção total de 

cogumelos no Brasil é realizada na região Sudeste, em São Paulo, especificamente nas 

microrregiões de em Mogi das Cruzes e Campinas. A região Sul produz 4,43% da produção 

nacional.  

 

  
Figura 03: Produção em toneladas de cogumelos nos estados brasileiros.  

Fonte:  Censo Agropecuário de 2017 < https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6953>  

 

O primeiro censo sobre produção de cogumelos elaborado pela APTA e CATI (2016) mostrou que 

existem 505 produtores de cogumelo em São Paulo localizados em 93 municípios e com produção 

anual de 12.745 toneladas aproximadamente. De acordo com dados do censo, Mogi das Cruzes 

domina o cultivo no estado e nacionalmente. Além disso, a produção mensal dos fungicultores 

varia de 80 Kg a 60 toneladas, que corresponde a 1.062.008 toneladas de cogumelos por mês, 

gerando uma receita na ordem de R$ 21.240.017,00 e 5.000 empregos diretos. 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6953
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Cerca de 25% dos produtores de SP cultivam o Shimeji, 16% cultivam Shiitake, 3% cultivam 

Agaricus blazei e 4% cultivam os cogumelos Ganoderma lucidum, Pleurotus eryingi, Pholiota 

nameko, Flammulina velutipes e outros gêneros (APTA, 2016). 

 

1.9. Beneficiários 
 

Os principais beneficiários da Tecnologia JunCao modificada para produção de cogumelos 
comestíveis e medicinais são: produtores de cogumelo, organização de produtores, agentes de 
assistência técnica rural, fornecedores de insumos para substratos e cepas, agroindústrias, 
consumidores, varejistas, atacadistas, restaurantes, pesquisadores, professores e estudantes.  
 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

A cadeia produtiva de cogumelos (Figura 04) é formada por fornecedores de insumos e máquinas, 
a produção propriamente dita do cogumelo, o processamento, a distribuição dos produtos e 
cogumelos in natura, consumidor final (VARGAS, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo 

Provedores de 
Insumos 

Sistemas  
produtivos 

Sistemas 
agroindustriais 

Distribuidores  Consumidor final 

Instituições de 
Pesquisa 

(Ex.Embrapa) 
  

Sistema de crédito 

 
   Figura 04: Cadeia produtiva de cogumelos 
    Fonte: Adaptação de Vargas (2011)  

 
Os principais atores de cada etapa da cadeia produtiva são (VARGAS, 2011):  

 
i. Provedores de insumos: pessoas ou empresas que fornecem os insumos necessários para a 

produção de cogumelos, como sementes de fungos, substratos, gramíneas, farelos, grãos, 
gesso agrícola, autoclaves, embalagens, dentre outros.  

ii. Sistemas produtivos: produtores, associação de produtores, empresas familiares, 
extensionistas e associação de produtores nos estabelecimentos e produtores até a 
obtenção de cogumelos frescos para comercialização. A associação nacional dos 
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produtores de cogumelos e a união de produtores de cogumelo buscam organizar melhor 
o setor produtivo e melhores condições para o desenvolvimento da fungicultura.  

iii. Sistemas agroindustriais: empresas de processamento de cogumelo (conserva, 
desidratado, extratos, pós) 

iv. Distribuidores: atacadistas, supermercados, restaurantes e feiras. 
v. Consumidor final: são os beneficiários finais da cadeia produtiva da produção do cogumelo. 

Eles são caraterizados por consumirem cogumelo na alimentação humana ou por usar 
produtos medicinais e cosméticos a base de cogumelo.  
 

Faz parte da cadeia, o ambiente institucional formado por leis, normas aplicadas à produção de 
cogumelos e o ambiente organizacional formado por instituições de pesquisa, ensino e extensão, 
do governo, de crédito que influenciam os componentes da cadeia. Com a atuação da Embrapa no 
sentido de disseminar a Tecnologia JunCao modificada houve significativa mudança nessa cadeia 
produtiva. Como a tecnologia proporcionou a produção de cogumelos em escala (decorrente da 
disponibilidade de insumos) e também elevada qualidade nutricional (URBEN et al., 2017) foram 
identificados impactos de ordem econômica, socioambiental e institucional.  
 
Quanto ao de impacto econômico, esta tecnologia permitiu a diminuição no custo de produção 
quando comparado à técnica de serragem que estava sendo utilizada até o início dos anos 200 nas 
principais áreas produtoras. Os produtores passaram a usar gramíneas e materiais disponíveis 
próximos ao local de cultivo na fungicultura (Figura 04). Além disso, intensificou-se a produção de 
produção de Shimeji aqui no Brasil mais adaptado à climas mais quentes 
 

 
     Figura 05: Composto inoculado com surgimento 
de micélios segundo a Técnica JunCao modificada em 
Mogi das Cruzes-SP 

      Foto: Maria Clara da Cruz de Melo 
 
Em termos de impacto ambiental e de gestão, abriu-se a possibilidade de reaproveitamento de 
materiais. Os resíduos gerados pela produção de cogumelos são utilizados para recuperação da 
qualidade do solo e dos ecossistemas. Além disso, os produtores têm recorrido ao uso de resíduos 
de outros sistemas de produção (bagaço de cana, restos de vagens de feijão, serragem, entre 
outros) para a elaboração do substrato, tendo um impacto positivo no uso de matérias-primas 
(Figura 06). Outro ponto positivo da Tecnologia JunCao modificada é que como ela não requer 
muitas dimensões de ocupação, em alguns casos os produtores reservam um espaço significativo 
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de suas propriedades para a manutenção da vegetação nativa ou quando possível, deixam de 
utilizar áreas já degradadas por cultivos anteriores, o que permite a recuperação ambiental 

 
   Figura 05: Uso de palha de vagem de feijão para a 
produção de cogumelos com a Tecnologia JunCao 
modificada em Cachoeira de Minas-MG 

        Foto: Maria Clara da Cruz de Melo 
 
As ações de transferência da Tecnologia JunCao modificada pela Embrapa também permitiram a 
formação de pessoas para atuarem como fornecedores de “sementes” ou de substrato de 
gramíneas. Dessa forma o produtor de cogumelos não precisa fazer essas etapas, podendo 
adquirir as sementes ou substratos prontos para uso na linha de produção dos cogumelos.  
 
Este sistema de produção permitiu também que ampliasse o número de produtores de cogumelo. 
Apesar da técnica exigir trabalho, ela pode ser aplicada por diversos perfis de produtor, não 
exigindo como pré-requisito uma formação acadêmica ou mesmo a tradição no cultivo de 
cogumelos, mas requer dedicação, cuidados com a higienização e investimento inicial para 
estabelecimento da produção (Figura 07). Os responsáveis pelos estabelecimentos que utilizam a 
JunCao para cultivar cogumelos são caracterizados por um elevado grau de perfil de dedicação 
que constitui a permanência em suas propriedades, na utilização de sistema contábil e na 
constante capacitação dirigida à atividade.  
 

 
       Figura 07: Estufa para a produção de 

cogumelos com a Técnica JunCao modificada 
em São Bento do Sapucaí-SP 

      Foto: Maria Clara da Cruz de Melo 
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Deve-se também considerar como um impacto relevante o aumento do relacionamento 
institucional resultante da introdução da Técnica JunCao que tem se caracterizado por um 
expressivo associativismo/cooperativismo. Em São Paulo, foi criada em 2016, a Câmara Setorial de 
Fungicultura. No Distrito Federal, os produtores estão envolvidos na criação da cadeia produtiva 
de cogumelos com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater local. Com 
isso, a tecnologia tem ajudado a estruturar a cadeia produtiva de cogumelos e a fortalecer a 
atividade de fungicultura no país. 
 
Outro impacto consequente da adoção da Tecnologia JunCao modificada pela Embrapa diz 
respeito à renda. Os produtores, em sua maior parte, investem em benfeitorias nas suas 
propriedades e como a técnica JunCao modificada pela Embrapa permite a produção de 
cogumelos em pequenos espaços, algumas propriedades apresentaram evidências de melhoria de 
condições para conservação dos recursos naturais. Esses fatores implicam na valorização da 
propriedade que por fim, contribui para o aumento da renda dos produtores.  
 
Também deve-se ressaltar que o uso da Técnologia JunCao também tem contribuído para a 
geração de empregos. Parte significativa dos produtores constituem pequenos empresários que 
contrataram mão-de-obra em caráter formal para a produção de cogumelo (Figura 08). 
 

 
     Figura 08: Trabalhadores na produção de 

cogumelos medicinais em Taboão da Serra - SP 
     Foto: Maria Clara da Cruz de Melo 

 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 

A metodologia de avaliação do impacto econômico fundamentou-se no método do excedente 
econômico que pode ser medido por meio de incrementos de renda nos vários segmentos da 
cadeia, decorrentes de aumentos de produtividade, redução de custos, expansão de áreas e 
agregação de valor (ÁVILA; RODRIGUES; VEDOVOTO; 2008). 
 
Os impactos considerados pela utilização da tecnologia foram sobre a redução de custos e sobre 
expansão da Produção em Novas Áreas. Para análise de redução de custos, foram calculados os 
custos de produção de cogumelo na serragem e de cogumelos usando a Tecnologia JunCao 
modificada. Para expansão da produção em novas áreas, foram considerados os dados de 
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comercialização de Shimeji na Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de São Paulo - 
Ceagesp. 
 
Se for considerada a produção geral de cogumelos no Brasil, os dados do Censo Agropecuário de 
2006 e de 2017 (os quais não especificam o gênero de cogumelo cultivado) mostram entre 2006 e 
2017 o número de estabelecimentos, de quantidade produzida e do valor da produção mais que 
duplicou nesse período (SIDRA, 2019). Já o valor da produção manteve-se praticamente inalterado 
(Tabela 01). Entretanto, segundo dados da CEAGESP, no mercado paulista o cogumelo Shimeji, 
gênero que tem sido largamente produzido pela Tecnologia JunCao modificado, tem apresentado 
considerável valor agregado em relação ao Cogumelo de Paris (Champignon), e um valor 
semelhante ao cogumelo Shitake (Tabela 02).  
 

Indicador Ano Brasil 

Número de estabelecimentos 
2006 386 

2017 773 

Quantidade produzida (toneladas) 
2006 5894 

2017 12730 

Valor da produção (mil reais) 
2006 *61880 

2017 *135901 

Valor da produção por quantidade 
produzida 

2006 10.5 

2017 10.7 

Tabela 01- Número de estabelecimento, quantidade 
produzida e valor da produção de cogumelos no Brasil 
Fonte: IBGE (2019) 

 
 

 
Tabela 07: Valor do quilo de cogumelos comercializados 
na Ceagesp 
Fonte: Ceagesp, 2019 

 
Durante 2003 e 2008 foi realizada uma pesquisa com 123 produtores na região de Mogi das Cruzes 
em São Paulo (maior região produtora de cogumelos do país). Desse grupo, cerca de 92% 
cultivavam cogumelos do gênero Agaricus bisporus (Champignon), mais adaptados a climas 
temperados, e 8% cultivavam outros cogumelos com volumes de produção estimados 1.255.170 
kg/ano comercializados em 2003 e 4.455.247 kg/ano em 2008. Entretanto, tem-se registrado que 
desde o de 2012 registrou-se que a maior parte dos produtores brasileiros de A. bisporus tornou-
se produtor de Pleurotus ostreatus (Shimeji) mais adaptado às condições tropicais (BUENO; 
ECLACHE; LACERDA, 2017). 
 
Esse processo pode ser observado na Figura 08 que apresenta a evolução da comercialização de 
diferentes tipos de cogumelos na Ceagesp. Enquanto verifica-se o aumento da quantidade 
comercializada de Shimeji e Shitake, constata-se a redução de comercialização de Champignon in 
natura. O aumento da comercialização de cogumelos em conserva é decorrente principalmente de 
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mudanças na Legislação brasileira que em 2008 passou a permitir a importação desse tipo de 
produto da China (ISHIKAWA et al., 2017). 
 

 

 
Figura 08: Entrada dos principais gêneros de cogumelos 
comercializados no Estado de São Paulo no Ceagesp de 
2007 a 2016. 
Fonte: Ishikawa et al., 2017 

 
Estimou-se que a participação da Embrapa na Tecnologia JunCao modificada para produção de 
cogumelos comestíveis e medicinais foi de 50%, pois a tecnologia de base foi desenvolvida na 
China pelos pesquisadores Lin Zhanxi e Lin Zhanhua na década de 80 (URBEN et al., 2017). O 
desenvolvimento incremental foi realizado pela Embrapa por meio da pesquisadora Arailde Urben 
adaptando o método para as condições brasileiras, com seleção de gramíneas, definição de 
formulações, temperatura e luminosidade ideais para produção dos inúmeros tipos de cogumelos.  
 
A metodologia que está sendo comparada com a produção de cogumelos pela Tecnologia JunCao 
modificada no presente relatório é o sistema tradicional de cultivo usando serragem, onde o 
produtor dispõe de instrumentos adequados para a produção industrial do substrato que assegura 
as condições de segurança do trabalho e a higienização das atividades de inoculação e incubação 
dos cogumelos. 
 
Se aplica: sim ( X  )   não (   ) 
 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (   )   não ( x  ) 
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3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim (  X )   não (   ) 

 
Tabela B - Benefícios Econômicos por Redução de Custos  

Ano 

Custos Anterior 
Serragem R$ 
/2700 sacos 

Custo Atual 
JunCao 
R$/2700 
sacos 

Economia 
Obtida  
R$/2700 sacos 

Participação 
da Embrapa 
%  

Ganho 
Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 
(UM) 

Benefício 
Econômico  

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

2016 67.950,74 28.698,37 39.252,37 50% 19.626,18 303 5.946.733,77 

2017 67.950,74 28.698,37 39.252,37 50% 19.626,18 303 5.946.733,77 

2018 67.950,74 28.698,37 39.252,37 50% 19.626,18 303 5.946.733,77 

2019 67.950,74 28.698,37 39.252,37 50% 19.626,18 303 5.946.733,77 

 
Os custos anterior e atual foram estimados para 2.700 sacos com 1 Kg de substrato de serragem e 
de JunCao modificada pela Embrapa respectivamente, ressaltando que a tecnologia anterior diz 
respeito à produção do cogumelo sobre serragem. Os custos são apresentados nas tabelas B1 
(técnica de produção de cogumelo via serragem) e B2 (Técnica de produção de cogumelo da 
Embrapa/JunCao modificada). O cálculo foi realizado tendo como base os valores de mercado dos 
produtos de 2019 mas o número de produtores foi o de referência pelo Censo Agropecuário da 
Fungicultura de 2019. Esses dados estão publicados em APTA (2019) que utiliza esses os números 
de 2016 para tratar da conjuntura da fungicultura no Estado de São Paulo em 2019 (O Estado de 
São Paulo é o maior produtor de cogumelos do país).O custo operacional do sistema de produção 
em serragem foi de R$ 67.950,74 para 2.700 sacos. Já o custo usando a tecnologia da Embrapa 
(JunCao modificada) foi R$ 28.698,37. Ou seja, houve uma redução de R$ 39.252,37. 
 
A área de adoção foi estimada considerando o número total de 505 estabelecimentos produtores 
de cogumelos no estado de São Paulo (GOMES ET AL., 2016), que continuou com os mesmos 
valores de estabelecimento em 2019 (GOVERNO DE SÃO PAULO, 2019). Foram calculados os 
benefícios a partir de 2016 para redução de custo, pois não há dados estatísticos disponíveis 
anterior a este período, considerando-se que esse ano foi realizado o primeiro Censo da 
Fungicultura no Estado de São Paulo. Assim, estimou-se que dos 505 produtores, 
aproximadamente 60% usam a Tecnologia JunCao modificada tendo como referência o relato do 
representante da Câmara setorial de Fungicultura do estado de São Paulo. Assim o benefício 
econômico estimado em 2019 foi de R$ 5.946.733,77. 
 
Tabela B1- Custos de produção de cogumelos na serragem (estimativa para 2.700 sacos). 

PROCESSO COM SERRAGEM Unid Vezes Qtd. Valor total R$ Total  R$ % 

 A Operações mecanizadas         4.851,09 7,14 

Moagem da serragem hm 1 1 3.465,06 3.465,06 5,10 

Produção do substrato hm 1 1 1.386,03 1.386,03 2,04 

B Operações manuais         45.752,70 67,33 

Produção de inóculo hh 1 1 831,62 831,62 1,22 

Tratamento térmico dos sacos de polipropileno hh 1 1 1.455,32 1.455,32 2,14 

Inoculação do fungo hh 1 1 1.360,36 1.360,36 2,00 

Incubação do substrato hh 1 1 970,22 970,22 1,43 

Abertura de sacos e envio para estufa hh 1 1 2.841,35 2.841,35 4,18 

Colheita do cogumelo hh 1 1 5.821,30 5.821,30 8,57 

Embalagem do cogumelo hh 1 1 3.880,87 3.880,87 5,71 
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PROCESSO COM SERRAGEM Unid Vezes Qtd. Valor total R$ Total  R$ % 

Enchimento dos sacos de polipropileno hh 1 1 5.133,42 5.133,42 7,55 

C Insumos         17.346,95 25,53 

Serragem R$/t 1 1 106,35 106,35 0,16 

Autoclave de 75 litros R$/unid 1 1 2.645,23 2.645,23 3,89 

Farelo R$/t 1 1 1.806,30 1.806,30 2,66 

Sacos de polipropileno R$/mil 1 2 74,26 148,52 0,22 

Embalagens para cogumelo R$/unid 1 1 1.404,90 1.404,90 2,07 

Gás R$/unid 1 1 6.159,72 6.159,72 9,06 

Energia elétrica R$/unid 1 1 4.620,08 4.620,08 6,80 

Produtos de limpeza R$/Unid 1 1 455,85 455,85 0,67 

Custo operacional efetivo R$ para 2.700 sacos         67.950,74 100,00 
 

Tabela B2- Custos de produção de cogumelos usando a Tecnologia JunCao modificada pela 
Embrapa (estimativa para 2.700 sacos). 

JUNCAO modificada Unid Vezes Qtd. Valor total R$ Total  R$ % 

 A Operações mecanizadas         2.088,28 7,28 

Produção do inóculo hm 1 1 1.564,67 1.564,67 5,45 

Trituração da gramínea hm 1 1 523,61 523,61 1,82 

B Operações manuais         19.140,13 66,69 

Produção de substrato hh 1 1 1.078,02 1.078,02 3,76 

Preparo dos grãos hh 1 1 1.155,02 1.155,02 4,02 

Adição do farelo hh 1 1 144,76 144,76 0,50 

Adição do carbonato de cálcio hh 1 1 7,86 7,86 0,03 

Enchimento dos sacos de polipropileno hh 1 1 5.133,42 5.133,42 17,89 

Tratamento térmico  hh 1 1 344,97 344,97 1,20 

Inoculação do fungo hh 1 1 1.078,02 1.078,02 3,76 

Incubação do substrato hh 1 1 64,68 64,68 0,23 

Abertura de sacos e envio para estufa hh 1 1 431,21 431,21 1,50 

Colheita do cogumelo hh 1 1 5.821,30 5.821,30 20,28 

Embalagem do cogumelo hh 1 1 3.880,87 3.880,87 13,52 

C Insumos         7.469,96 26,03 

Autoclave de 75 litros R$/unid 1 1 2.645,23 2.645,23 9,22 

Gramíneas R$/t 1 1 523,61 523,61 1,82 

Grãos R$/t 1 1 1.155,02 1.155,02 4,02 

Farelo R$/t 1 1 144,76 144,76 0,50 

Sacos de polipropileno R$/mil 1 1 646,81 646,81 2,25 

Embalagens para cogumelo R$/unid 1 1 1.304,14 1.304,14 4,54 

Gás R$/unid 1 1 209,53 209,53 0,73 

Energia elétrica R$/unid 1 1 385,01 385,01 1,34 

Produtos de limpeza R$/Unid 1 1 455,85 455,85 1,59 

Custo operacional efetivo R$ para 2.700 sacos         28.698,37 100,00 
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3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim (  x )   não (   ) 

 
Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção (2007-2019) 
 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior 

Renda com 
Produto 
Atual R$ 
(preço do 
produto/kg) 

Renda 
Adicional 
Obtida 

Participação 
da Embrapa 

Ganho 
Líquido 
Embrapa 

Quantidade de 
Shimeji 
comercializado  
(UM) 

Benefício  

R$  R$ %  R$/UM  Econômico  

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

2.007 0,00 33,66 33,66 0,50 16,83 124.398,00 2.093.618,34 

2.008 0,00 37,26 37,26 0,50 18,63 135.272,00 2.520.117,36 

2.009 0,00 33,36 33,36 0,50 16,68 204.341,00 3.408.407,88 

2.010 0,00 32,76 32,76 0,50 16,38 354.066,00 5.799.601,08 

2.011 0,00 30,73 30,73 0,50 15,37 307.298,00 4.721.633,77 

2.012 0,00 29,32 29,32 0,50 14,66 247.047,00 3.621.709,02 

2.013 0,00 27,27 27,27 0,50 13,64 347.645,00 4.740.139,58 

2.014 0,00 33,17 33,17 0,50 16,59 302.063,00 5.009.714,86 

2.015 0,00 31,73 31,73 0,50 15,87 373.530,00 5.926.053,45 

2.016 0,00 32,87 32,87 0,50 16,44 443.204,00 7.284.057,74 

2.017 0,00 32,07 32,07 0,50 16,04 472.664,00 7.579.167,24 

2.018 0,00 31,82 31,82 0,50 15,91 524.238,00 8.340.626,58 

2.019 0,00 32,16 32,16 0,50 16,08 684.934,00 11.013.738,72 

Fonte: Ceagesp (2019) 
 
Os benefícios econômicos devido a expansão da produção foram calculados com base na 
comercialização de Shimeji na Ceagesp, pois o estado de São Paulo representa 87% da produção 
de cogumelos (IBGE, 2017). Optou-se por utilizar os dados estatísticos da Ceagesp, pois são dados 
oficiais de comercialização de cogumelos frescos. De acordo com o representante da câmara 
setorial de fungicultura do Estado de São Paulo, a viabilização da produção de Shimeji no Brasil só 
foi possível com a utilização da técnica JunCao modificada pela Embrapa para cultivo desse 
cogumelo.   
 
O cálculo foi baseado no preço médio do produto por kilo informado pela Ceagesp de 2007 a 2019 
multiplicado pela quantidade de Shimeji comercializado. Ressalta-se que os dados estatísticos 
disponíveis são partir desta data. Os preços médios do Shimeji foram baseados nos preços médios 
disponibilizados pela Ceagesp. Os dados dos preços médios de 2007 a 2016 foram calculados com 
base nos preços do cogumelo comum (preço de 1 bandeja de 1 kg de Shimeji= 1,7* preço 1 
bandeja de 250 g de cogumelo comum) corrigidos pelo IGMP, pois a base de dados não dispunha 
dos preços médios do Shimeji neste período. Assim, em 2019, os benefícios estimados foram na 
ordem de 11 milhões de reais.  
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3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  

Se aplica: sim (  )   não (X ) 

 
 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 

Os dados secundários de produção do setor foram obtidos de relatórios de 2016 a 2017, com isso  
dificulta a quantificação exata do número de produtores em atividade no Brasil. Além disso, foram 
levantados dados de comercialização da Ceagesp, por ser a principal central de comercialização de 
cogumelos in natura com dados de comercialização disponíveis. Optou-se pelo recorte do cálculo 
dos benefícios econômicos somente do estado de São Paulo, por causa dos dados de produção 
levantados.  
 
O benefício econômico resultante da tecnologia foi estimado comparando-se a tecnologia da 
JunCao modificada pela Embrapa com a tecnologia anteriormente em uso, no caso a técnica de 
produção de cogumelo pelo uso da serragem. Dessa forma, os custos de produção de cogumelos 
em serragem e em JunCao modificada foram estimados considerando 2.700 sacos de substrato, as 
etapas e necessidades de insumos inerentes em cada sistema de produção. 
 
 O uso das gramíneas no substrato mostrou ser uma estratégia para melhorar tecnicamente a 
produção sem aumentar os custos da mesma e o mercado acaba ganhando já que são oferecidos 
cogumelos de boa qualidade com baixo custo a partir do  uso de gramíneas, que requerem menor 
espaço de produção e medidas de higienização mais simplificadas, em relação ao uso de 
autoclavagem ou da pasteurização, conforme observado em grande parte das propriedades 
visitadas. Com base na redução do custo de produção, o ganho líquido pela técnica para a 
Embrapa foi de R$ 19.626,18 por 2.700 sacos de 1 Kg e o benefício econômico da tecnologia 
estimado foi de R$ 5.946.733,77, que representam 87% da produção do país de acordo com o 
censo agropecuário de 2017 (IBGE, 2019).  
 
Além disso, essa tecnologia viabilizou a produção de Shimeji no Brasil, tendo também como foco a 
expansão da produção de cogumelos. Em 2019, os benefícios gerados por essa expansão foram na 
ordem de R$ 11 milhões. Ressalta-se que o Shimeji é comercializado em outros centros 
atacadistas, de distribuição, por isso esses valores calculados só dão um indicativo dos benefícios 
gerados pela pesquisa e transferência de tecnologia do sistema de produção de cogumelos JunCao 
modificado. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos  
 

O custo de pessoal foi calculado em função dos salários brutos, encargos sociais e respectiva 
participação de pesquisadores na geração e transferência da tecnologia.  O custeio da pesquisa 
são valores estimados nos projetos para cobrir materiais de escritório ligado ao desenvolvimento 
da pesquisa. Os custos administrativos foram calculados em função dos 25% praticados pela 
Unidade para cobrir gastos com pessoal ligado a administração de pessoal, material, finanças, 
transporte, serviços gerais, água, energia e telefone.  
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Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (1995/2019) 
 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

1995 247.500,00 46.362,74 5765,628014 15454,2475 42900 357.982,62 
1996 247.500,00 50.862,74 1490,024275 15454,2475 42900 358.207,01 
1997 247.500,00 46.362,74 2353,608423 15454,2475 0,00 311.670,60 
1998 247.500,00 104.585,56 3475,933547 34861,8525 140800 531.223,35 
1999 247.500,00 104.585,56 5355,814441 34861,8525 257600 649.903,23 
2000 247.500,00 104.585,56 5898,305179 34861,8525 155200 548.045,72 
2001 247.500,00 0 4256,192778 0 136000 387.756,19 
2002 247.500,00 0 5192,589003 0 83200 335.892,59 
2003 247.500,00 22.076,66 7974,075496 7358,885 161600 446.509,62 
2004 247.500,00 22.076,66 8914,826364 7358,885 94400 380.250,37 
2005 247.500,00 22.076,66 8952,010145 7358,885 115200 401.087,56 
2006 247.500,00 22.076,66 6341,539891 7358,885 36800 320.077,08 
2007 247.500,00 0 5646,0256 0 115200 368.346,03 
2008 247.500,00 0 8362,9912 0 94400 350.262,99 
2009 247.500,00 0 6558,670814 0 115200 369.258,67 
2010 247.500,00 0 2515,46355 0 80000 330.015,46 
2011 280.800,00 22.230,00 5.531,28 30.000,00 61.240,00 399.801,28 
2012 280.800,00 25.104,00 5.661,10 41.840,00 70.426,00 423.831,10 
2013 280.800,00 61.935,00 7.817,67 103.225,00 73.488,00 527.265,67 
2014 280.800,00 25.621,00 23.759,61 50.250,00 84.511,20 464.941,81 
2015 280.800,00 9.260,00 3.031,41 25.500,00 90.175,90 408.767,31 
2016 280.800,00 55.365,00 7.155,56 92.275,00 103.702,29 539.297,85 
2017 280.800,00 0,00 39.257,76 0,00 108.211,08 428.268,84 
2018 280.800,00 0,00 14.536,47 0,00 119.257,63 414.594,10 
2019 280.800,00 0,00 11.142,54 0,00 128.951,63 420.894,17 
Total 6.487.200,00 745.166,54 206.947,10 523.473,84 2.511.363,73 10.474.151,21 

 
Os custos de transferência de tecnologia estão relacionados aos cursos de capacitação sobre 
produção de cogumelos, que ocorrem anualmente na Unidade. 
 
Tabela 3.2.1.2. – Estimativa dos custos de pesquisa, administração e transferência de tecnologia 

ANO 
Valor dos Projetos R$ 

Custeio da Pesquisa 
R$ 

Custo de 
Administração R$ 

Custo de Transferência 
de Tecnologia R$ 

1995 61.816,99 46.362,74 15454,2475 42900 

1996 61.816,99 50.862,74 15454,2475 42900 

1997 61.816,99 46.362,74 15454,2475 0,00 

1998 139.447,41 104.585,56 34861,8525 140800 

1999 139.447,41 104.585,56 34861,8525 257600 

2000 139.447,41 104.585,56 34861,8525 155200 

2001 0 0 0 136000 

2002 0 0 0 83200 

2003 29.435,54 22.076,66 7358,885 161600 

2004 29.435,54 22.076,66 7358,885 94400 

2005 29.435,54 22.076,66 7358,885 115200 

2006 29.435,54 22.076,66 7358,885 36800 

2007 0 0 0 115200 

2008 0 0 0 94400 

2009 0 0 0 115200 

2010  0 0 80000 
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2011 120.000,00 22.230,00 30.000,00 61.240,00 

2012 167.360,00 25.104,00 41.840,00 70.426,00 

2013 412.900,00 61.935,00 103.225,00 73.488,00 

2014 201.000,00 25.621,00 50.250,00 84.511,20 

2015 102.000,00 9.260,00 25.500,00 90.175,90 

2016 320.600,00 55.365,00 80.150,00 103.702,29 

2017 0,00 0,00 0,00 108.211,08 

2018 0,00 0,00 0,00 119.257,63 

2019 0,00 0,00 0,00 128.951,63 

 
A depreciação de capital foi calculada conforme metodologia de avaliação de impactos. 
Depreciação do capital dividido pelo número de empregados da Unidade e multiplicado pelo 
número de empregados que estão envolvidos com a tecnologia.   
 
3.2.2. Análise dos Custos 
 
 

Os gastos com pessoal foram calculados considerando a remuneração bruta anual das 
pesquisadoras envolvidas na geração e transferência da tecnologia.Os custos com outros custeios 
referem-se a gastos anuais com a geração da tecnologia exceto pessoal, estimados com base no 
orçamento de projetos. Os custeios foram obtidos das informações constantes nesses projetos. Os 
custos de administração foram os praticados na Unidade, sendo 25% do valor dos projetos 
direcionados para pagamentos de custos fixos (custos indiretos) atribuídos a tecnologia. 
 
Os custos com transferência de tecnologia foram calculados com base nos cursos realizados pela 
Unidade para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia em questão. Dessa forma, os custos de 
pesquisa para desenvolvimento da Tecnologia JunCao modificada para produção de cogumelos foi 
R$ 10.474.151,21, sendo 61,9% gastos com pessoal, 7,1% com custeios de pesquisa, 2% com 
depreciação de capital de máquinas e equipamentos, 5% com custos de administração e 24% com 
transferência de tecnologia via cursos de capacitação, produção de livros técnicos, organização de 
eventos e folders. 
 
3.3. Análises de rentabilidade 
 

Primeiramente, calculou-se o fluxo de caixa, conforme a tabela abaixo. 
 

Tabela 3.3.1: Fluxo de caixa (1995-2019) 
 

Ano FLUXO DE 
BENEFICIOS 

FLUXO DE CUSTOS  FLUXO DE BENEFÍCIOS 
LÍQUIDOS 

1995 0 357.982,62 -357.982,62 

1996 0 358.207,01 -358.207,01 

1997 0 311.670,60 -311.670,60 

1998 0 531.223,35 -531.223,35 

1999 0 649.903,23 -649.903,23 

2000 0 548.045,72 -548.045,72 

2001 0 387.756,19 -387.756,19 

2002 0 335.892,59 -335.892,59 

2003 0 446.509,62 -446.509,62 

2004 0 380.250,37 -380.250,37 

2005 0 401.087,56 -401.087,56 
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Ano FLUXO DE 
BENEFICIOS 

FLUXO DE CUSTOS  FLUXO DE BENEFÍCIOS 
LÍQUIDOS 

2006 0 320.077,08 -320.077,08 

2007 2.093.618 368.346,03 1.725.272,31 

2008 2.520.117 350.262,99 2.169.854,37 

2009 3.408.408 369.258,67 3.039.149,21 

2010 5.799.601 330.015,46 5.469.585,62 

2011 4.721.634 399.801,28 4.321.832,49 

2012 3.621.709 423.831,10 3.197.877,92 

2013 4.740.140 527.265,67 4.212.873,91 

2014 5.009.715 464.941,81 4.544.773,05 

2015 5.926.053 408.767,31 5.517.286,14 

2016 13.230.792 539.297,85 12.691.493,66 

2017 13.525.901 428.268,84 13.097.632,17 

2018 14.287.360 414.594,10 13.872.766,25 

2019 16.960.472 420.894,17 16.539.578,32 
 

A partir do fluxo de caixa, foram calculados a taxa interna de retorno (TIR), a relação 
benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL), segundo a tabela abaixo. 
 

Tabela 3.3.2: 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%) 

2 1 , 8 %  2 , 8 7  R $  2 3 . 0 5 1 . 8 5 2 , 4 4  

 
Para se estimar a rentabilidade dos investimentos na tecnologia em questão foram usados a taxa 
interna de retorno (TIR), a relação benefício custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL).  
 
A TIR estima as taxas de retorno das inversões em pesquisa e foi de 16,3%, o que é uma 
rentabilidade elevada quando comparada a investimentos realizados em outros setores da 
economia. Essa TIR foi mais alta que a taxa mínima de atratividade, significando que o 
investimento na tecnologia é economicamente atrativo,  confirmado pelo VPL e pela relação B/C. 
 
O VPL é o benefício econômico gerado pela tecnologia de acordo com as taxas praticadas no 
mercado financeiro e foi de R$ 23.051.852,44 a uma taxa de 6%, o que representa o resultado 
econômico gerado pela tecnologia na data de hoje.   
 
A relação B/C foi igual a 2,87 que pode ser interpretada da seguinte forma: para cada 1 real 
investido na tecnologia, ela gera 2,87 de benefícios. Assim, a Tecnologia JunCao modificada para 
produção de cogumelos comestíveis e medicinais gera benefícios econômicos porque reduz os 
custos de produção pelo uso de gramíneas, que requer menor espaço de produção e medidas de 
higienização do composto mais simplificadas. 
 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
A tecnologia foi originalmente desenvolvida pela Universidade de Longyan, Província de Fujian, 
China e a Embrapa fez adaptações no método de produção para adaptá-lo às condições 
brasileiras. Tais adaptações/modificações do método incluem: seleção de gramíneas para 
composição dos substratos e definição de condições ideais de temperatura e luminosidade. 
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 
 

A avaliação dos impactos socioambientais utilizou o método Ambitec-Agro. O público entrevistado 
caracterizado como usuários da tecnologia (U) foi dividido em duas categorias: produtores do 
Estado de São Paulo, onde se concentra a maior produção de cogumelos do país, e produtores de 
outros Estados. 
 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica e qualidade ambiental 
 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim 1,29 1,50 1,39 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 0,61 0,67 0,64 
3. Consumo de água Sim -0,86 -1,00 -0,93 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 0,00 0,00 0,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim 0,21 0,00 0,11 
6. Consumo de energia Sim -2,57 -2,50 -2,54 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,77 1,25 1,01 
8. Emissões à atmosfera Sim -0,03 -0,03 -0,03 
9. Qualidade do solo Sim 3,75 0,42 2,08 
10. Qualidade da água Sim 0,00 0,00 0,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,69 0,07 0,38 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 
 

Com relação à eficiência tecnológica e qualidade ambiental, o impacto negativo da Tecnologia 
JunCao modificada para produção de cogumelos comestíveis e medicinais está relacionado ao 
aumento do consumo de energia e água para manter as condições adequadas de temperatura e 
umidade necessárias de climatização de estufas nas quais se mantém armazenado o substrato e se 
encontram inoculados os fungos que posteriormente irão crescer como cogumelos comestíveis 
e/ou medicinais. Em alguns casos, a fonte de energia constitui eletricidade ou lenha. Considerando 
que poucos produtores alegaram a presença de ruído na trituração de materiais o que confere um 
pequeno impacto negativo no critério emissões à atmosfera 
 
Deve-se ressaltar que em algumas propriedades a produção de cogumelos ocorre juntamente com 
outras atividades agrícolas. Neste caso, como a Tecnologia JunCao modificada não exige muito 
espaço, existe um impacto positivo sobre a mudança direta no uso da terra e maior 
disponibilidade de áreas para recuperação da qualidade do solo e dos ecossistemas. 
 
Também foi observado que alguns produtores têm utilizado materiais alternativos (bagaço de 
cana, restos de vagens de feijão, serragem, entre outros) para a elaboração do substrato, tendo 
um impacto positivo no uso de matérias-primas. 
 
Considerando que a tecnologia é baseada principalmente na compostagem para e na inoculação 
micorrízica, existe um impacto positivo relacionado à geração própria, aproveitamento, reuso e 
autonomia. Como a tecnologia não utiliza insumos químicos e não afeta a qualidade da água não 
foram identificados impactos nesses critérios. 
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4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Sim 3,79 4,83 2,87 
13. Capital social Sim 1,84 1,05 0,96 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim 0,00 0,33 0,11 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 
 

O principal impacto positivo no aspecto respeito ao consumidor constitui a qualidade do produto 
possivelmente devido ao uso de substratos. A Técnica JunCao modificada permite que a produção 
do composto para formar o substrato onde os fungos são inoculados pode utilizar vários 
ingredientes acessíveis aos produtores como Brachiaria, palha de trigo, bagaço de cana-de-açúcar, 
serragem, entre outros. Nesse sentido, é elevada a disponibilidade de fontes de insumos bem 
como no geral os produtores estabelecem uma relação de confiança com os fornecedores das 
fontes de insumos (principalmente os produtores de sementes) os quais  seguem protocolos 
laboratoriais específicos e são periodicamente vistoriados. 
 
Outro impacto positivo relevante da aplicação da Tecnologia JunCao modificada pela Embrapa 
consiste no capital social envolvido na produção de cogumelos. Esse fato ocorre porque alguns 
produtores integram projetos comunitários locais fornecendo Shimeji como parte da alimentação 
escolar (foi observado em São Bento do Sapucaí-SP e Mogi das Cruzes-SP). Outros produtores são 
ativos na participação de programas de transferência de conhecimento e tecnologia com alcance 
nacional.  
 
Com relação ao bem-estar animal foi observado casos isolados de produtores que utilizam os 
resíduos da produção de cogumelos para a produção de ração para criações animais propiciando a 
estes acesso a água, alimento e suplementos de qualidade, resultando num impacto positivo para 
a Tecnologia JunCao modificada. 
 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 1,96 2,08 2,02 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,74 0,43 0,58 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 8,57 3,33 5,95 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 3,75 0,83 2,29 

* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 
 

O principal impacto positivo relacionado ao aspecto trabalho/emprego é a qualidade do 
emprego/ocupação. Esse fato ocorre porque a maior parte dos proprietários tem contratado mão-
de-obra com prevenção de jornada de menos de 44 horas semanais, com registro e contribuição 
previdenciária.  Existe também um impacto associado na qualificação e oferta de trabalho, já que 
os empregos requeridos estão na categoria braçal-especializado na medida em que exigem 
destreza e habilidade na inoculação de fungos nos sacos onde são colocados os compostos bem 
como na sua manipulação para verificar o estágio do crescimento dos micélios. Também nesse 
aspecto, deve-se considerar que quase todos os produtores entrevistados contratam mão-de-obra 
tanto em caráter temporário quanto permanente, o que confere um efeito positivo na oferta de 
trabalho. 
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Quanto ao critério capacitação, todos os produtores entrevistados participaram de cursos ou 
eventos de curta duração o que implica um impacto positivo. Outro impacto positivo relevante 
constitui a oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias 
já que parte significativa dos responsáveis pelas propriedades produtoras de cogumelos com a 
técnica JunCao constituem mulheres e, além disso, foi observado também casos nos quais as 
esposas são participantes ativas nas tomadas de decisões e no acompanhamento do sistema de 
cultivo. 
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento 6,00 2,00 2,00 3,00 
20. Valor da propriedade  9,50 4,63 4,63 5,95 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 

 
O impacto que mais se destaca positivamente no aspecto renda constitui o valor da propriedade. 
Isso ocorre porque a maioria dos produtores tem realizado benfeitorias para aperfeiçoar a 
produção de cogumelos.  
 
Também no aspecto renda, um outro fator relevante é a geração de renda do estabelecimento 
que está relacionado com a distribuição (remuneração e benefícios) dos ganhos com contratados, 
familiares e demais envolvidos no cultivo baseado na Tecnologia JunCao. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim 0,00 0,00 0,00 
22. Segurança alimentar Sim 1,63 2,40 2,01 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 
 

Com relação ao aspecto saúde, a segurança alimentar tem sido o único fator impactado 
positivamente. Esse impacto é decorrente do fato de que  os cogumelos são considerados seguros 
pelos produtores e por suas famílias, que tomam todas as medidas de segurança necessárias 
(seguindo normas de produção, transporte e armazenamento de alimentos). Muito produtores 
relataram ainda que, além de serem comercializados, os cogumelos também são consumidos pela 
família.  
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim 10,43 9,67 10,05 
24. Condição de comercialização Sim 9,11 7,33 8,22 
25. Disposição de resíduos  Sim 5,71 8,00 6,86 
26. Gestão de insumos químicos Não  0,00 0,00 
27. Relacionamento institucional Sim 6,07 6,25 6,16 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.5, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto gestão e administração. 
 
Considerando-se que a produção de cogumelos com o sistema JunCao não utiliza agrotóxicos ou 
fertilizantes, o indicador gestão de insumos químicos não se aplica na avaliação da tecnologia. 
Neste sentido, no aspecto gestão e administração o principal impacto positivo observado está 
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relacionado à dedicação e perfil do responsável, que permanece muitas horas no estabelecimento 
envolvido com o trabalho de acompanhar o processo de cultivo.  
 
Deve-se ressaltar que quase todos os produtores utilizam serviços de contadores bem como 
também têm seus produtos processados, rotulados com as marcas de suas propriedades, 
impactando positivamente a condição de comercialização. Um outro ponto a ser destacado com 
relação a esse critério É que, em muitos casos, os produtores consideraram que a aplicação da 
técnica JunCao modificada para produzir cogumelos foi facilitada devido a alguma atividade 
exercida anteriormente pela sua profissão (biólogos ou agrônomos). Além disso, a maior parte da 
produção já está veiculada a canais de comercialização que se estabeleceram, principalmente com 
a introdução do cogumelo Shimeji no Brasil que está muito associada à implantação da tecnologia. 
Esse processo abriu um novo mercado para a produção de cogumelo “in natura” e uma nova 
relação com restaurantes, consumidores finais em feiras, supermercados, entre outros. 
 
O impacto na disposição de resíduos também se apresenta como um fator significativo para o 
fator gestão e administração pois alguns produtores utilizam os resíduos do substrato ondem são 
cultivados os cogumelos para adubar suas hortas e pomares, intensificando o processo de 
reaproveitamento, destinação e tratamento final.  
 
Deve-se também considerar como um impacto relevante o aumento do relacionamento 
institucional resultante da introdução da Técnica JunCao modificada que tem se caracterizado por 
um expressivo associativismo/cooperativismo. Em São Paulo os produtores integram a Câmara 
Setorial de Fungicultura (criada em 2016 no âmbito da Secretaria de Agricultura do Estado) e no 
Distrito Federal estão envolvidos na criação da cadeia produtiva de cogumelos com apoio da 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater local. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Eficiência tecnológica -0,07 -0,00 -0,04 

Qualidade ambiental 0,71 0,10 0,41 

Respeito ao consumidor 1,71 2,07 1,89 

Trabalho/emprego 3.20 1.50 2.35 

Renda 6,76 4,10 5,43 

Saúde 0,81 1,30 1,06 

Gestão e administração 5,53 6,27 5,90 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 

 
De acordo com os indicadores apresentados o principal impacto da Técnica JunCao modificada 
está relacionado à gestão e administração nos aspectos de dedicação e perfil do responsável e 
condições de comercialização. A maior parte dos produtores entrevistados considera que 
permanece muitas horas no estabelecimento e utilizam sistema contábil bem como eles têm 
realizado capacitações dirigidas à atividade. Deve-se destacar que todos os produtores já rotulam 
seus produtos e em alguns casos existem produtores que já possuem a certificação de orgânicos.  
 
Outro impacto positivo relevante com a aplicação da tecnologia está no aspecto renda uma vez 
que os produtores investem em benfeitorias na propriedade que acabam refletindo no ganho final 
do produto e, por consequência, na renda. Também existem casos de produtores que ampliaram a 
área de conservação dos recursos naturais em sua propriedade na medida em que não necessitam 
de grandes extensões de terra para cultivarem os cogumelos na Técnica JunCao modificada, 
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impactando positivamente o critério ambiental. Outra contribuição na renda pelo critério de valor 
da propriedade está no fato de que na medida do possível, quase todos os produtores 
entrevistados pagam impostos e atuam em conformidade com a legislação. Eles consideram que 
os preços de produtos e serviços são adequados diante das condições atuais do mercado. 
 
Os impactos sobre trabalho/emprego se encontram principalmente nos aspectos de contratação 
pela maior parte dos produtores entrevistados de mão-de-obra formal que atende aos requisitos 
básicos (prevenção do trabalho infantil, prevenção de jornada de mais de 44 horas semanais, 
registro e contribuição previdenciária). Ressalta-se que dos 10 responsáveis pelas propriedades 
visitadas, quatro eram mulheres o que configura um impacto sobre oportunidade, emancipação e 
recompensa equitiativa entre gêneros, gerações e etnias. O impacto positivo sobre capacitação é 
relativo na medida em que a capacitação dos produtores é somente local e de curta duração. Com 
relação ao critério de qualificação e oferta de trabalho o impacto é reduzido na medida em que, 
embora quase todos os produtores contratem mão-de-obra em caráter formal, ela exerce 
atividades manuais o que caracteriza um serviço braçal especializado. 
 
Deve-se também considerar que a Técnica JunCao modificada tem efeitos, embora não 
significativos, sobre os aspectos de respeito ao consumidor, saúde e qualidade ambiental. No caso 
do respeito ao consumidor, além da disponibilidade das fontes de insumos e da presença de 
fornecedores confiáveis, observou-se que todos os produtores adotam procedimentos pós-
colheita o que configura uma preocupação com a qualidade do produto tanto por parte dos que 
cultivam cogumelos comestíveis quanto os que produzem cogumelos medicinais. No caso dos 
produtores de cogumelos medicinais, eles se encarregam de preparar as formulações. 
 
Com relação à saúde, o impacto observado foi em relação à segurança alimentar na medida em 
que os cogumelos além de serem produzidos constituem fonte de alimento para os produtores e 
suas famílias e além disso são alimentos considerados “seguros” na medida em que são 
produzidos, armazenados e transportados em condições que não afetem a saúde humana. 
 
O impacto na qualidade ambiental foi constatado no com relação à melhoria da qualidade do solo 
que passou a se recuperar (redução da erosão, da compactação, da perda da matéria orgânica e 
de nutrientes) em algumas propriedades que passaram a produzir cogumelos substituindo outros 
cultivos que ocupavam maior área. Também em algumas propriedades foi evidenciada a presença 
da fauna silvestre e até a recuperação de áreas de preservação permanente conferindo um 
pequeno impacto na conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. Entretanto foi 
observado um caso isolado de presença de ruídos associado à preparação do composto o que 
atribuiu um pequeno impacto negativo no critério de emissões à atmosfera. 
 
Por fim, um pequeno impacto negativo com relação à eficiência tecnológica está associado ao 
consumo de eletricidade por parte de quase todos os produtores principalmente para regularem a 
temperatura das estufas onde os cogumelos são cultivados e o uso de biomassa para fornecer 
calor necessário para estrutura de esterilização dos compostos. Entretanto, deve ser destacado 
que a tecnologia propicia o aproveitamento e reuso de materiais na medida em que foram 
observados casos de utilização dos resíduos da produção como adubo e, dessa forma, os impactos 
positivos superam os impactos negativos da tecnologia como pode ser observado no índice geral 
de impacto socioambiental. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 



25 

 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

2.32 1.96 2.14 
* Tipo 1 – Produtor do Estado de São Paulo. **Tipo 2 – Produtor de outra Unidade da Federação 
 

 
A adaptação da Tecnologia JunCao para produção de cogumelos comestíveis e medicinais tem 
significativo impacto sob a gestão e administração dos estabelecimentos que realizam este 
sistema de cultivo. Os produtores nesse sistema de cultivo consideram-se responsáveis pela 
estruturação de uma nova cadeia produtiva para o agronegócio e buscam se capacitar e se 
articular como no caso da Câmara Setorial da Fungicultura do Estado de São Paulo (Portal do 
Governo, 2016) ou em cadeia produtiva da fungicultura no Distrito Federal (AGÊNCIA BRASÍLIA, 
2020). 
 
Em decorrência do aumento contínuo da demanda por cogumelos in natura, a fungicultura 
baseada na Tecnologia JunCao tem se estabelecido em um mercado crescente que viabiliza a 
segurança e a estabilidade da renda e que permite investimento em benfeitorias nos 
estabelecimentos por parte dos produtores e a contratação de mão-de-obra em caráter formal de 
carteira assinada, aumentando assim o impacto social nesse sistema de cultivo.  
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2019) 

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área 

Área  
adicional 

Não se aplica 
Quantidade de  
emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2009   X  

2010   X  

2011   X  

2012   X  

2013   X  

2014   X  

2015   X  

2016   X  

2017   X  

2018   X  

2019   X  

 
Embora, a avaliação da Tecnologia JunCao modificada para produção de cogumelos comestíveis e 
medicinais tenha identificado um potencial significativo de geração de empregos formais, ainda 
não existem estatísticas suficientes para poder realizar uma avaliação quantitativa de impacto 
sobre empregos com a aplicação da técnica. 
 
No Censo Paulista sobre a Fungicultura do Estado foi identificado que os 505 produtores de 
cogumelos, sendo a grande maioria pertencente à agricultura familiar e pequeno ou médio 
produtores rurais e urbanos, estão localizados em 93 municípios do Estado de São Paulo. Mesmo 
assim, de acordo com o estudo do censo, o cultivo de cogumelo é responsável pela geração de 
5.000 empregos diretos, ressaltando a importância da produção de cogumelos para o impacto 
social (GOMES ET AL., 2018). 
Entretanto, ainda é necessário avaliar quais destes postos de trabalho estão associados à 
Tecnologia JunCao modificada pela Embrapa. Em entrevista com representante da Câmara Setorial 
da Fungicultura do Estado de São Paulo estima-se que dos atuais mil produtores de cogumelos no 
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Brasil, cerca de 80%, ou seja, 800 produtores, adotam esse sistema de produção, sendo que 
desses, somente 303, ou seja cerca de 380%, utilizam gramíneas como substrato,  mas deve-se 
fazer uma correlação entre esse sistema e a criação de empregos. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

A Tecnologia JunCao modificada para produção de cogumelos comestíveis e medicinais foi 
desenvolvida por uma pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tendo como 
base a técnica JunCao desenvolvida pela Universidade de Longyan, Província de Fujian, China. 
Desde então, o trabalho com cogumelos da Embrapa tem contribuído com o aumento da 
produção no país e com a oferta de alimentos saudáveis. Essa experiência tem conferido prêmios 
e títulos nacionais e internacionais à pesquisadora. Desde 1996, quando foi realizado o primeiro 
curso sobre a Técnica JunCao no Brasil, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia já ofereceu 
53 capacitações sobre a tecnologia. Também foram realizados 3 Workshops e 8 simpósios 
internacionais a respeito do tema (URBEN, 2017). A pesquisadora da Embrapa foi designada 
professora visitante das seguintes instituições (URBEN, 2017): Universidade Agrícola e Florestal de 
Fuzhou, Universidade de Longyan e Universidade Normal de Ningde. 
 
Além dessa pesquisadora, atualmente integram a equipe do projeto para aperfeiçoamento e 
difusão da tecnologia, uma outra pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e 
um pesquisador da Embrapa Agroenergia. Eles foram entrevistados em conjunto para conceder 
informações que respondessem às questões sobre avaliação de impactos de desempenho 
institucional segundo a metodologia Ambitec Agro. 
 
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 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 0,5 0,5 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,0 1,0 
3. Know-who Sim 0,5 0,5 
4. Grupos de estudo Sim 0,0 0,0 
5. Eventos científicos Sim 1,0 1,0 
6. Adoção metodológica Sim 3,0 3,0 

              *Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 
 

O principal impacto positivo relacionado a equipe/rede de pesquisa constitui a adoção 
metodológica pois os pesquisadores consideram que a Tecnologia JunCao modificada constitui um 
sistema viável de produção de cogumelos. Estes constituem insumos básicos, ou seja, são matéria-
prima que são utilizados em ações de: capacitação (os cogumelos são aproveitados no Curso de 
cogumelos), manutenção de banco de germoplasma, análises para o aproveitamento 
biotecnológico e seu uso associado a outras cadeias como a produção de biodiesel (produção de 
cogumelos a partir de compostos de resíduos dessas cadeias).  
 
As duas pesquisadoras do CENARGEN atuam juntas em um projeto internacional para 
caracterização, conservação e domesticação de cogumelos impactando positivamente o critério de 
grupos de estudo. Um outro fator que impactou positivamente esse critério é a participação da 
pesquisadora do CENARGEN em um projeto do pesquisador da Embrapa Agroenergia envolvendo 
a Tecnologia JunCao modificada. 
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Como os participantes do projeto possuem formação semelhante na área de Biologia com 
diferenciações nas especializações, o impacto na interdisciplinaridade é reduzido. Embora 
realizem ações conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, os pesquisadores não 
integram um grupo de pesquisa formalizado o que configura não haver impacto nesse critério. 
 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

7. Diversidade Sim 3,0 3,0 
8. Interatividade Sim 3,0 3,0 
9. Know-who Sim 3,0 3,0 
10. Fontes de recursos Sim 0,2 0,2 
11. Redes comunitárias Sim 3,0 3,0 
12. Inserção no mercado Sim 3,0 3,0 
* Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 

 
A capacitação da pesquisadora do CENARGEN na China fez com ela integrasse uma rede de 
pesquisadores que disseminam a Técnica JunCao no mundo todo e os quais mantém contato até 
os dias atuais, o que confere um impacto significativo no critério de interatividade e redes 
comunitárias. O impacto no critério know-how se justifica, pois os membros da equipe têm 
desenvolvido conhecimentos derivados da produção de cogumelos em sua área específica 
(manutenção de banco de germoplasma, propriedades biotecnológicas dos cogumelos e cultivo de 
cogumelos em resíduos da produção de biodiesel). A inserção do conhecimento da Técnica JunCao 
modificada no mercado é elevada pois a tecnologia está associada ao desenvolvimento da cadeia 
de produção de cogumelos do gênero Pleurotus (Shimeji) no Brasil. 
 
Como o grupo de pesquisa contém três pesquisadores com formações nas áreas de Biologia, 
Genética e Biologia Molecular, eles se relacionam com outros pesquisadores de diferentes 
formações (da sócio-economia à engenharia) o que confere um significativo no aspecto redes de 
interlocutores e redes comunitárias. O impacto sobre as fontes de recursos é limitado, pois é 
proveniente principalmente das capacitações que são realizadas na Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia. 
 
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 
Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 0,4 0,4 
14. Infraestrutura operacional Sim 0,4 0,4 
15. Instrumental operacional Sim 0,4 0,4 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,0 0,0 
17. Informatização Sim 0,0 0,0 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,6 0,6 
*Ti Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 

 
Atualmente a infraestrutura para o aperfeiçoamento da Tecnologia JunCao é baseada em três 
laboratórios: dois na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e um na Embrapa Agroenergia. 
Essa subdivisão da pesquisa confere a tecnologia um relativo impacto positivo no 
compartilhamento da infraestrutura.  
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Os impactos da infraestrutura institucional/operacional no instrumental operacional se 
configuram na manutenção do banco de germoplasma de cogumelos, na mobilização para ações 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculadas principalmente ao processo de transferência 
da tecnologia para o público externo.  
 
Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,4 0,4 
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,0 0,0 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,0 0,0 
22. Contratações  Sim 0,2 0,2 
23. Custeios Sim 1,0 1,0 
* Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 

 

O principal impacto positivo relacionado ao aspecto de recursos do projeto encontra-se baseado 
em custeios provenientes em sua maior parte de ações de capacitação sobre a Tecnologia JunCao 
oferecida na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Esses recursos também são utilizados 
para ajudar a manter um laboratório e uma coleção de cogumelos o que conferiu um relativo 
impacto na ampliação da infraestrutura.  
 
O impacto em termos de contratações é reduzido e vem proveniente da concessão de bolsas para 
estagiários. 
 
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 
Geral 

24. Custos e treinamentos Sim 1,2 1,2 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 1,2 1,2 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,0 0,0 
27. Participação em eventos Sim 3,0 3,0 
28. Organização de eventos Sim 1,5 1,5 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,0 0,0 
* Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 
 

O principal impacto relacionado à capacidade organizacional da equipe do projeto constitui a 
participação em eventos científicos com vistas a atualizar e compartilhar o conhecimento sobre a 
micologia e a fungicultura. Deve-se ressaltar que a Dra. Arailde é uma das coordenadoras do 
Simpósio Internacional sobre Cogumelos no Brasil e é a responsável pela organização dos cursos 
de capacitação da tecnologia que ocorrem anualmente na Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologiaresultando em impacto positivo no critério organização de eventos.  
 
Também em decorrência das capacitações realizadas pela equipe nos eventos de caráter mais 
científicos e dos trabalhos laboratoriais dos membros da equipe pode-se considerar que a Técnica 
JunCao modificada possui impacto positivo nos aspectos de cursos/treinamentos e de 
experimentos, avaliações e ensaios. 
 
Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 
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Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 1,2 1,2 
31. Número de participantes Sim 1,2 1,2 
32. Unidades demonstrativas Sim 0,4 0,4 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,0 3,0 
34. Projetos de extensão Sim 0,2 0,2 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,0 0,0 
* Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 
 

Como o mercado de cogumelos se encontra em expansão no Brasil, e como a Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia é uma referência na Técnica JunCao, o principal impacto positivo no 
aspecto transferência/extensão está relacionado a exposições na mídia/artigos de divulgação. A 
pesquisadora responsável é convidada a dar entrevistas e a Embrapa é citada em matérias 
jornalísticas por produtores capacitados na empresa. 
 
Outro impacto positivo está relacionado ao aspecto cursos e treinamentos por conta da realização 
do Curso sobre Cultivo de Cogumelos Comestíveis e Medicinais que acontece todos os anos na 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e que contam com um número significativo de 
participantes. Também deve-se considerar que na dinâmica do curso são visitadas propriedades 
com sistemas modelos de produtores que utilizam a tecnologia o que constitui um impacto 
positivo no aspecto unidades demonstrativas. Como a atuação da equipe é concentrada 
principalmente em simpósios, congressos, seminários e eventos científicos e na capacitação 
realizada em sua maior parte na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o impacto sobre 
projetos de extensão é reduzido. 
 
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 
Geral 

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

A Técnica JunCao modificada tem rendido um conjunto significativo de apresentações em 
congressos, em artigos publicados, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos bem 
como livros e capítulos de livros. O conhecimento gerado e a possibilidade de aplicações desse 
sistema de cultivo têm potencializado a realização de mais pesquisas e investigações científicas e 
impacta positivamente os critérios de apresentação em congressos, artigos indexados, teses e 
dissertações, livros/capítulos, boletins, etc.. Atualmente existem duas citações na Web of Science 
de um artigo sobre a aplicação da tecnologia no Brasil para a produção de Ganoderma Lucidus.  
 
Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

41. Patentes/registros Sim 0,0 0,0 
42. Variedades/linhagens Sim 0,0 0,0 
43. Práticas metodológicas Sim 0,4 0,4 
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44. Produtos tecnológicos Sim 0,0 0,0 
45. Marcos regulatório Sim 0,0 0,0 
** Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 
 

Tanto a técnica JunCao original quanto suas as adaptações pela Embrapa não apresentam nenhum 
tipo de proteção atualmente e, por essa razão, não teve impacto para os produtores no critério 
“patente/registros”. Como a Técnica JunCao é relativamente simples e facilmente adaptável às 
condições tropicais, as diferentes possibilidades de sua implantação têm gerado a investigação de 
várias alternativas para aperfeiçoar o método seja nas espécies de fungo cultivadas, no material 
que compõe o composto e substrato bem como nas fontes energéticas utilizadas. Neste sentido, o 
principal critério impacto está relacionado ao critério de práticas metodológicas uma vez que o 
grande diferencial da tecnologia está relacionado a modificações na prática JunCao que 
possibilitou que os cogumelos pudessem ser produzidos com maior qualidade, agilidade e 
eficiência no território brasileiro. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.5.1: Análise dos resultados 
 

Critérios de impacto - desenvolvimento Institucional Coeficientes desempenho

Relações de equipe / rede de pesquisa 9.6

Relações c/ interlocutores (beneficiários, 

parceiros, fornecedores e financiadores)
12.2

Instalações (métodos e meios) 1.8

Recursos do projeto (captação e execução) 1.6

Equipe / Rede de pesquisa 6.9

Transferência / extensão 6.0

Produtos de P&D 13.0

Produtos tecnológicos 0.4

Impacto desempenho institucional 6.7  
                    * Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia) e equipe do projeto 
 

Constata-se que Tecnologia JunCao modificada para produção de cogumelos comestíveis e 
medicinais tem gerado um significativo impacto institucional para a Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia. O principal aspecto que configura este impacto é o de capacidade relacional 
estabelecida entre a pesquisadora líder e outros pesquisadores responsáveis por disseminar a 
Tecnologia JunCao no mundo. Esse fator se expressa pela participação da pesquisadora como 
professora visitante em instituições de pesquisa internacionais e seu comprometimento em 
divulgar os resultados técnicos e científicos de seu trabalho. As práticas metodológicas 
desenvolvidas para adaptar a Técnica JunCao para as condições tropicais também foram muito 
importantes para que o centro de pesquisa e a Embrapa passassem a se constituir uma unidade de 
referência para os produtores de cogumelos no Brasil. Esse fato confere um impacto institucional 
muito importante no aspecto produtos de P&D. 
 
Outro impacto institucional relevante se encontra no aspecto de capacidade organizacional que se 
configura na realização de cursos e treinamentos de membros da equipe para demais 
pesquisadores. Também é relevante a participação deles em eventos científicos internacionais 
bem como o trabalho da pesquisadora líder na organização de eventos técnico-científicos 
internacionais. 
 
Por fim, a Tecnologia JunCao modificada para a produção de cogumelos trouxe para a instituição 
algum impacto na capacidade tecnológica nos critérios de compartilhamento de infraestrutura (as 
propriedades dos cogumelos produzidos com a tecnologia são pesquisadas em três laboratórios 
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diferentes), de infraestrutura institucional (os estudos são conduzidos em duas Unidades 
diferentes), o que confere impacto na infraestrutura física e no instrumental operacional. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A implantação da Tecnologia JunCao modificada tem gerado impactos significativos nos aspectos 
econômicos, socioambientais e de desempenho institucional. A adaptação da técnica chinesa de 
produção de cogumelos às condições tropicais, tem trazido significativas mudanças no 
agronegócio brasileiro em termos de redução de custos para a produção de cogumelos no geral, 
na abertura de novos mercados, na gestão do negócio agrícola, e no reconhecimento da Embrapa 
como centro de excelência e conhecimento no cultivo de cogumelos. No caso de redução de 
custos e de abertura de novos mercados, destaca-se a mudança da produção de cogumelos do 
gênero Agaricus bisporus (caracterizada por custos elevados) para a produção de cogumelo 
Shimeji in natura o qual por sua melhor adaptabilidade a climas mais quentes e sua viabilidade de 
ser produzido pela Tecnologia JunCao modificada. Em síntese, atualmente a taxa interna de 
retorno da tecnologia é da ordem de 21,8% com uma relação benefício/custo de 2,87 (a taxa de 
6%) e com um benefício econômico de aproximadamente.  
 
Na dimensão socioambiental, a Tecnologia JunCao modificada tem impactado na gestão e 
administração. Segundo dados levantados em campo, os produtores que cultivam cogumelos com 
a tecnologia são extremamente dedicados à atividade. Estão sempre se capacitando e 
estabelecendo articulações com outros fungicultores no sentido de organizar a produção. 
Exemplos deste impacto se encontra na constituição da Câmara Setorial de Fungicultura do Estado 
de São Paulo e da cadeia produtiva da fungicultura no Distrito Federal. Cabe ressaltar também que 
a Tecnologia JunCao modificada está contribuindo significativamente para melhorar a renda dos 
fungicultores na medida em que estes estão investindo em benfeitorias em suas propriedades e 
em alguns casos, estão conservando áreas que poderiam estar destinadas a cultivos o que implica 
em elevação do valor dessas propriedades e consequentemente de sua renda.  
 
No âmbito institucional os esforços da equipe do projeto têm gerado impacto principalmente na 
geração de produtos de P&D e nas relações com os interlocutores. A prática agropecuária de se 
adaptar uma tecnologia às condições tropicais a qual está sendo adotada pelo setor produtivo tem 
sido reconhecida como uma nova prática metodológica a qual tem gerado novos conhecimentos 
(apresentações em eventos científicos, produção de artigos, teses e livros). A relevância deste 
conhecimento se configura na citação desses trabalhos de caráter científico e a consolidação da 
Embrapa como um centro de referência para o cultivo de cogumelos. 
 
Quanto às perspectivas de impacto da tecnologia, deve-se considerar os cogumelos têm sido 
cultivados desde a antiguidade para fins alimentícios ou medicinais. Com a adaptação da técnica 
JunCao chinesa de produção de cogumelos pela Embrapa na década de 1990, foram criadas 
condições mais viáveis de produção de cogumelos in natura no Brasil, especificamente o cogumelo 
Shimeji. Neste sentido, a perspectiva é que a Tecnologia JunCao modificada continue contribuindo 
para o desenvolvimento da fungicultura no Brasil.  
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7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 
Município Estado Produtores 
Brasília DF 02 
Cachoeira de Minas MG 01 
Campinas SP 01 
Mogi das Cruzes SP 01 
Mogi Guaçu SP 01 
São Bento do Sapucaí SP 01 
Suzano SP 01 
Taboão da Serra SP 01 
Valinhos SP 01 
Total SP 10 

Os dados foram coletados com utilização de entrevistas com o uso do método Ambitec Agro. Os 
entrevistados (com exceção de um) também mostraram as instalações de suas propriedades e 
estabelecimentos. 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia 

DF Brasília Pesquisador 02 

Embrapa Agroenergia DF Brasília Pesquisador 01 

Total    03 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 

Os dados foram coletados com utilização de entrevistas com o uso do método Ambitec Agro. As 
entrevistas foram realizadas em duas reuniões na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 
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