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SÍNTESE DO RELATÓRIO DE IMPACTOS 

 

UNIDADE: EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA  ANO: 2011 

 

Nome/título da tecnologia: 

 

Bioinseticida Bt-Horus - Para Controle da Larva do Mosquito Transmissor da Dengue 

 

 

Ano de Lançamento: 2005 Ano de início da Adoção: 2008 

2.- IMPACTOS 

2.1.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

2.1.1. - Incremento de Produtividade    Não se Aplica   X 

 Ano 

Rendimento 

Anterior/UM  

Rendiment

o 

Atual/UM  

Preço 

Unitário 

R$/UM  

Custo 

Adicional 

R$/UM  

Ganho 

Unitário 

R$/UM 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho 

Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

(A) (B) (C) (D) 
E=[(B-

A)xC]-D 
(F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2001     0 0% 0  0 

2002     0 0% 0  0 

2003     0 0% 0  0 

2004     0 0% 0  0 

2005     0 0% 0  0 

2006     0 0% 0  0 

2007     0 0% 0  0 

2008     0 0% 0  0 

2009     0 0% 0  0 

2010     0 0% 0  0 

2011     0 0% 0  0 

 

2.1.2 .– Redução de Custos     Não se Aplica  X 

Ano 

Custos 

Anterior 

Kg/UM 

Custo Atual 

Kg/UM 

Economia 

Obtida R$/UM 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de Adoção 
Benefício 

Econômico  

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

2001    0% 0  0 

2002    0% 0  0 

2003    0% 0  0 

2004    0% 0  0 

2005    0% 0  0 

2006    0% 0  0 

2007    0% 0  0 

2008    0% 0  0 

2009    0% 0  0 

2010    0% 0  0 

2011    0% 0  0 
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2.1.3 – Expansão da Produção     Não se Aplica    X 

Ano 

Renda com 

Produto 

Anterior -R$  

Renda com 

Produto 

Atual - R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida R$ 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de Adoção 
Benefício 

Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) F=(CxD) G2=(ExF) 

2001   0 0% 0  0 

2002   0 0% 0  0 

2003   0 0% 0  0 

2004   0 0% 0  0 

2005   0 0% 0  0 

2006   0 0% 0  0 

2007   0 0% 0  0 

2008   0 0% 0  0 

2009   0 0% 0  0 

2010   0 0% 0  0 

2011   0 0% 0  0 

 

2.1.5. Benefícios Econômicos Totais 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) 

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

 

2.2.- CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Ano 
Custos de 

Pessoal 

Custeio de 

Pesquisa 

Depreciação 

de Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

Total 

2003 16.201,00 24.317,50    40.518,50 

2004 17.054,00 20.000,00    37.054,00 

2005 17.951,00 15.000,00    32.951,00 

2006 18.896,50  

120.000,00 

    

138.896,50 

       

2007 19.891,00 400.000,00    419.891,00 

2008 20.938,00 245.000,00    265.938,00 

2009 22.040,00 193.000,00    215.040,00 

2010 23.200,00 49.000,00    72.200,00 

2011 23.200,00 49.000,00    72.200,00 

    TOTAL  1.294.689,00 
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2.3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

2.3.1- AMBITEC – SOCIAL 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação  5,25 

Oportunidade de emprego local qualificado  3,9 

Oferta de emprego e condição do trabalhador  3,0 

Qualidade do emprego  13,50 

2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  3,75 

Diversidade de fonte de renda  0,75 

Valor da propriedade  6,25 

3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal  2,4 

    Segurança e saúde ocupacional X  

    Segurança alimentar X  

4. Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável  12,75 

    Condição de comercialização  7,05 

    Reciclagem de resíduos  4,0 

    Relacionamento institucional  6,25 

Índice de Impacto Social 5,75 

 

2.3.2.- Geração De Empregos      Não se Aplica   X 

Ano 

Emprego adicional por 

unidade de área 
Área adicional 

Não se aplica 
Quantidade de emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2006     

2007     

2008     

2009     

2010    16 

2011    0 

 

2.4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

4.1. Eficiência Tecnológica   

     Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  1,5 

     Uso de energia  -1,5 

     Uso de recursos naturais  -2,5 

2. Conservação Ambiental   

     Atmosfera  2,0 

     Qualidade do solo X  

     Qualidade da água  0,8 

     Biodiversidade X  

    Geração de resíduos sólidos  0,8 

3. Recuperação Ambiental X  

4. Qualidade do Produto  1,0 

5. Bem - Estar e saúde do animal X  

6. Capital Social  1,5 

ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL 0,44 
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INTRODUÇÂO AO RELATÓRIO 

 
A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Embrapa/Cenargen), por 

ser uma Unidade Temática de pesquisa, tem como principal atividade a produção 

de conhecimento e tecnologias servindo de suporte para as Unidades de Produto. 

Essas tecnologias servem de base tanto para o desenvolvimento de produtos em 

outras Unidades da Empresa, como em conjunto com empresas parceiras, 

através de Contratos de Cooperação Técnica, Exploração Comercial ou de 

Licença de Uso. A metodologia de Avaliação dos Impactos das Tecnologias 

geradas pela Embrapa (AMBITEC) tem como objetivo avaliar as tecnologias no 

âmbito da sua aplicação, assim como seus impactos econômicos, sociais, 

ambientais e institucionais junto ao público alvo, ou seja, junto ao produtor, seja 

ele da área agrícola ou pecuária. No caso da Embrapa/Cenargen, a avaliação das 

tecnologias ou produtos gerados é feita através das empresas que exploram e 

comercializam os produtos/tecnologias gerados pela mesma, ou através de 

outras Unidades da Embrapa que se utilizam dos resultados dessas pesquisas 

para o desenvolvimento de produtos. 

Em alguns casos específicos, iniciativas pontuais junto a grupos 

tradicionais ou comunidades indígenas resultam em melhorias na condição de 

vida, nos meios de produção ou até mesmo na melhor convivência entre essas 

comunidades através da disponibilidade de alimentos, aumento de conhecimento 

técnico ou incrementos na sua produção. Essas iniciativas têm como objetivo, 

por exemplo, recuperar práticas culturais relacionadas ao cultivo de determinadas 

espécies, ou mesmo melhorar as condições de subsistência através da 

recuperação e/ou introdução de espécies ao ambiente em questão. No entanto, 

quantificar as melhorias resultantes destas ações se demonstra uma tarefa 

bastante complexa, pois os resultados nem sempre são passíveis de mensuração 

através da aplicação da metodologia AMBITEC, na qual prevê entrevistas com os 

adotantes para quantificar os impactos econômicos, ambientais, sociais e 

institucionais decorrentes dessas iniciativas.  

O manual de Avaliação dos Impactos de Tecnologias Geradas pela 

Embrapa – Metodologia de Referência destaca essas dificuldades em diversos 
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pontos do texto, como por exemplo, na página 27: “Vale ressaltar, mais uma 

vez, que os procedimentos operacionais a seguir apresentados são, 

perfeitamente, válidos para os casos de tecnologias e produtos gerados pelos 

centros nacionais de produtos e ecorregionais. Para os casos de resultados 

gerados pelos centros temáticos, tais procedimentos devem ser adaptados ou 

até modificados.” 

Não menos importante, sabe-se que as dificuldades mencionadas já estão 

sendo analisadas pela equipe da Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) da 

Embrapa no sentido de adaptar a metodologia de avaliação de impactos para as 

Unidades Temáticas, conforme detalhado na página 105 do mesmo Manual: “A 

Embrapa tem direcionado esforços para aprimorar a metodologia de avaliação de 

impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-institucional porque 

considera que os benefícios gerados pelas Unidades de temas básicos da 

Embrapa criam, principalmente, benefícios intangíveis, que dificilmente podem 

ser medidos e demonstrados a partir das metodologias de avaliação tradicionais.”    

Dessa forma, utilizando a metodologia atual, considerando a relação 

existente entre a Unidade e os seus parceiros que utilizam as tecnologias 

desenvolvidas, sejam eles empresas privadas ou outras Unidades da Embrapa, 

torna-se impossível quantificar alguns dos indicadores que compõem a 

metodologia proposta. Isso resulta em um índice de Impacto Social da 

Tecnologia, por sua vez, distorcido ou irreal, gerando assim um prejuízo para a 

avaliação feita pela Unidade. 

Essas dificuldades e deficiências na avaliação de alguns indicadores serão 

expostas, detalhadas e argumentadas no texto do relatório visando minimizar 

qualquer perda na avaliação, visando explicar a tecnologia avaliada de forma 

mais detalhada possível como forma de amenizar os prejuízos decorrentes de tais 

limitações. 
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1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título: Bioinseticida Bt-Horus SC - Para Controle da Larva do 

Mosquito Transmissor da Dengue 

 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 

X Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

 

 

Benefícios para o Público Alvo 
 Consolidação do Brasil como líder na produção de alimentos, fibras e agroenergia 
 Ampliação contínua da competitividade da agricultura, com foco na agregação de 

valor aos produtos 
 Alimentos seguros e segurança alimentar 

 Produção sustentável nos biomas, conservação, valoração e uso eficiente dos 
recursos e da biodiversidade 

 Redução dos desequilíbrios regionais entre as regiões do País 
 Inserção social e econômica da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e 

dos pequenos e médios empreendimentos 
X Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de 

forma benigna na sua forma clássica ou de forma grave. A doença é causada por 

um vírus da família Flaviridae que é transmitida, no Brasil, através do mosquito 

Aedes aegypti, também infectado pelo vírus. Atualmente, a Dengue é 

considerada um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Para o 

caso específico do Brasil, conforme projeções do Ministério da Saúde, a 

temporada de chuvas aumenta os riscos de surtos e epidemias da doença. 

(Fonte: http://www.combateadengue.com.br) 

Transmissor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, tem origem africana. 

Suas primeiras referências no Brasil retratam do período colonial. No ano de 

1957, o governo brasileiro chegou a anunciar a erradicação da doença no país. A 

partir dos anos 80, o Brasil registrou novos casos de dengue registrando 

epidemias em 1981/1982 em Boa Vista, Roraima (RR); em 1986/1987 e, 

posteriormente, em 1990/1991 no Rio de Janeiro (RJ), apenas exemplificando 

http://www.combateadengue.com.br/
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alguns de períodos críticos enfrentados pelas populações locais. A partir de 

1995, a dengue passa a ser registrada em todas as regiões do país.  

Em todo o mundo, podem ser encontrados quatro sorotipos da doença: 

dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e a tipo 4. No Brasil já foram encontrados os quatro 

tipos da doença e a dengue tipo 4 que não era registrada no país há 28 anos, foi 

detectada nos estados do Amazonas e Roraima em 2010. Embora os sintomas 

da doença sejam iguais para todos os tipos do vírus, a circulação da mesma 

ocorre de forma heterogênea nos estados. Quando um paciente contrai a 

doença, ele fica imunizado apenas contra aquele tipo de dengue, podendo ser 

contaminado por outro tipo posteriormente. Ao contrair a dengue mais de uma 

vez, aumenta-se o risco dele desenvolver formas mais graves da doença como a 

dengue hemorrágica, por exemplo. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 100 milhões de 

pessoas sejam infectadas pela doença anualmente, em 100 países, de todos os 

continentes, exceto a Europa. Anualmente, cerca de 550 mil doentes necessitam 

de hospitalização e 20 mil morrem em conseqüência da dengue. Além de 

representar uma ameaça na transmissão de doenças, a presença de grandes 

populações de mosquitos causa enormes gastos à saúde pública, prejuízos ao 

turismo local e limitações ao trabalho e lazer nas áreas atingidas. 

De acordo com (Barreto, 2005), nos últimos anos, tem-se observado um 

aumento da circulação da dengue no Brasil e no mundo, assim como a incidência 

de casos de dengue hemorrágica. As razões para essa re-emergência da dengue 

ainda não são completamente entendidas, mas está claramente relacionada com 

as mudanças demográficas e da sociedade que ocorreram nos últimos 50 anos. 

Os crescentes processos de urbanização, com o aumento da densidade 

populacional nas grandes cidades contribuem para uma maior possibilidade de 

transmissão do vírus. Além disso, as cidades crescem de forma desordenada, 

sem infra-estrutura adequada, insuficiência de saneamento básico, 

principalmente abastecimento de água e coleta de lixo.  

Apesar de vasta campanha anual do Ministério da Saúde para o combate a 

doença, em dezembro de 2011, foi decretado estado de alerta em uma de cada 

três cidades do estado do Rio de Janeiro. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, 
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chegou a anunciar que a epidemia no ano de 2011 seria a mais grave na história 

da cidade. Dados oficiais da Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

totalizaram 168.242 casos registrados sendo que 140 pessoas morreram vítimas 

da doença. No cenário nacional, para o período de janeiro a novembro 2011, 

foram registrados 742.364 casos da doença no Brasil. Apesar do elevado 

número de casos registrados, o número representa uma queda de 25% dos 

casos, comparado ao mesmo período de 2010. De acordo com dados do 

Ministério da Saúde foram gastos R$ 1,08 bilhão no combate e prevenção a 

doença em 2011.  

Diante dos problemas ocasionados pela doença a toda população, torna-se 

necessário à eliminação do mosquito realizando freqüentes monitoramentos e a 

utilização de medidas de controle. Como é praticamente impossível eliminar o 

mosquito totalmente, é preciso identificar objetos que possam se transformar em 

criadouros do Aedes aegypti. Por exemplo, é importante não acumular água em 

latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, 

vasos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d água, tambores, latões, 

cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Então, uma medida eficaz seria 

limpar e retirar tudo aquilo que possa acumular água dado que na grande maioria 

dos casos, o foco do mosquito está em residências. 

O combate às larvas dos mosquitos em seus criadouros, quando a sua 

eliminação física não é viável, pode ser realizado com a aplicação periódica de 

larvicidas (PAHO, 1994). Os larvicidas estão distribuídos em três grupos: 

químicos (organofosforados e piretróides), bioreguladores (substâncias sintéticas 

análogas aos hormônios dos insetos) e biológicos (bactérias entomopatogênicas). 

Até cerca de quinze anos atrás, o único ingrediente ativo para controle larvário 

no Brasil era o larvicida organofosforado Temephos. Os principais problemas do 

uso de inseticidas químicos como o Temephos são o aparecimento de 

populações resistentes de mosquitos a esses produtos e os danos ambientais 

provocados por seu uso intensivo. Em 1999, foram verificadas populações do 

Aedes aegypti resistentes a larvicidas químicos em diversas regiões Brasil, em 

especial no estado do Rio de Janeiro. 
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Uma alternativa para se evitar os problemas ocasionados pela utilização de 

inseticidas químicos é a substituição dessas substâncias por produtos biológicos. 

Entre estes produtos está a bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis (Bt) 

que por volta de 1976 era usada exclusivamente no controle de insetos-pragas 

na agricultura, mas que, recentemente, iniciou-se seu uso no controle de vetores 

de doenças (Polanczyk et al., 2003). Desde meados dos anos 90, o Bacillus 

thuringiensis Israelensis – Bti começou a ser utilizado no controle da dengue. 

Atualmente uma forma segura e eficaz de combater as larvas do Aedes aegypti é 

a utilização de bioinseticidas à base da bactéria Bacillus thuringiensis. A bactéria 

produz uma endotoxina que, ao ser ingerida pela larva do mosquito, causa danos 

no trato gastrointestinal, provocando sua morte. O Ministério da Saúde iniciou a 

utilização de biolarvicidas à base de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), tendo 

adquirido em 2002, cerca de 300 toneladas de produto (Vilarinhos, 2002). Essa 

compra tem sido freqüente e o biolarvicida tem sido empregado na rotina de 

trabalho do Programa Nacional de Controle da Dengue, sistematicamente, em 

todos os locais onde foram detectadas populações de Aedes aegypti resistentes 

ao Temephos. 

Pesquisadores Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

desenvolveram estudos que comprovaram a eficiência da utilização B. 

thuringiensis no combate à proliferação do Aedes aegypti. Entretanto, o Brasil 

não contava com empresas nacionais capazes de produzir produtos menos 

agressivos ambientalmente e ao mesmo tempo eficazes no combate ao mosquito 

transmissor da dengue. Em dezembro de 2000, após o término das pesquisas em 

laboratório, a Embrapa Cenargen firmou um Contrato de Cooperação Financeira 

Cumulado com Licença de uso com a Bthek Biotecnologia Ltda. com vigência de 

vinte anos buscando produção de escala do produto. A Bthek é uma empresa 

nacional, que objetivava desenvolver um bioinseticida que pudesse concorrer, em 

eficiência e preço, com os produtos até então importados.  

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia conta com uma Coleção 

de Bactérias entomopatogênicas onde estão armazenadas cerca de 2.300 

estirpes de B. thuringiensis isoladas a partir de amostras de solo, água e insetos 

mortos oriundos de diferentes regiões do Brasil. Nos últimos anos, através dessa 
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parceria com a Bthek Biotecnologia Ltda., empresa genuinamente brasileira, e 

com o apoio do CNPq, foram desenvolvidos e registrados dois biolarvicidas, 

Sphaerus e Bt-horus, capazes de controlar larvas do mosquito transmissor da 

malária e da dengue respectivamente. Assim, deu-se início ao desenvolvido do 

Bioinseticida Bt-horus SC. 

O produto foi desenvolvido com tecnologia nacional, sob a forma de uma 

suspensão concentrada, está registrado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), e apresentou eficácia semelhante aos biolarvicidas 

importados à base desta mesma bactéria, e que são atualmente utilizados no 

Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde. O princípio 

ativo do Bt-Horus é um microorganismo (Bacillus thuringiensis) produtor de uma 

toxina que ataca as larvas do Aedes aegypti sem causar danos a outros animais 

e seres humanos, não afetando, assim, qualquer equilíbrio ecológico que possa 

estar associada ao ciclo infeccioso da doença. A tecnologia do Bt-Horus SC é 

inovadora porque o produto é desenvolvido com estirpes de Bacilus thuringiensis 

isoladas a partir de amostras de solo brasileiro. A produção e a formulação do 

produto são nacionais, que tende a possibilitar um preço competitivo quando 

comparado aos similares importados. 

 

1.4. Ano de Lançamento: 2005 

1.5. Ano de Início de adoção: 2005 

1.6. Abrangência 

A dengue é uma doença com característica sazonal que se concentra num 

mesmo período todos os anos. No Brasil este período coincide com o verão 

devido ao aumento das chuvas e às altas temperaturas. Cerca de 70% dos 

casos de dengue concentram-se entre os meses de janeiro a maio, com exceção 

da região norte e nordeste, onde devido às chuvas tardias o período se estende 

até julho. Apesar disso, o país apresenta condições climáticas favoráveis à 

sobrevivência do Aedes aegypti durante o ano inteiro na maior parte do território. 

Apesar dessas condições favoráveis para a comercialização do 

bioinseticida em praticamente todo o território nacional, o produto foi 
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comercializado somente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, locais aonde o 

produto teve boa aceitação de mercado e, consequentemente, representantes de 

venda do produto. 

 

Abrangência (uso do Bt-Horus): 

 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
AL - AC - DF X ES X PR X 
BA - AM - GO X MG X RS X 
CE - AP - MS X RJ X SC X 
MA - PA - MT X SP -  
PB - RO -  
PE - RR - 
PI - TO - 
RN -  

 
 
 
 
 
 

SE - 
 
 
 
 

 

 

Até outubro de 2011, os casos de dengue registrados no Brasil tiveram 

uma queda de aproximadamente 25%. Entre o período de 1º de janeiro e 1º de 

outubro de 2011, foram registrados no país 721.546 casos ante 944.662 no 

mesmo período de 2010. Aproximadamente 54,4% (392.696) dos casos do país 

concentram-se em quatro estados: Rio de Janeiro (155.771; 21,6%), São Paulo 

(113.204; 15,7%), Amazonas (61.224; 8,7%) e Ceará (62.497; 8,5%). As 

regiões Norte e Nordeste do Brasil apresentaram aumento de 47% e 18%, 

respectivamente, dos casos registrados em 2011 quando comparados ao mesmo 

período do ano anterior.  

O mapa abaixo mostra o cenário de risco de epidemia da dengue por 

estado no Brasil. Em comparação com o ano de 2010, passam de dez para 

dezesseis os estados com risco muito alto de epidemia. Por outro lado, o número 

de estado com risco considerado alto cai de nove para cinco. 
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Figura 1 – Incidência de Risco da Dengue – Ano 2011 

 
    Fonte: Ministério da Saúde  

 

A Figura 2 apresenta a incidência de dengue, de acordo com o município 

de residência, nos meses de janeiro a março de 2010 e 2011. Estes dois anos 

apresentaram padrões distintos de transmissão, com o ano de 2010 registrando 

um número maior de municípios com incidência superior a 300 casos por grupo 

de 100 mil habitantes. Naquele ano, observou-se um cenário de alta transmissão 

em municípios da região Centro-Oeste e em parte dos estados de Rondônia, São 

Paulo e Minas Gerais. Em 2011, no mesmo período, observou-se uma redução 

no número de municípios com elevada difusão da doença, com menores áreas de 

concentração na região Norte. Entretanto, municípios com incidência acima de 

300 casos por grupo de 100 mil habitantes podem ser observados em todas as 

regiões do país. 
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Figura 2 - Incidência de dengue de acordo com o município de residência. Brasil, 

de janeiro a março, 2010 e 2011. 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Apesar da eficiência comprovada, o Bt-Horus vem sendo aplicado apenas 

em alguns municípios dos Estados marcados acima (RS, SC, PR, ES, MG, RJ, 

DF, GO, MS e MT), em negociações diretas da empresa com as prefeituras locais 

e condomínios residenciais. 

Em 2010 a empresa sofreu alteração de toda a sua diretoria, e no período 

de instalação da nova gestão não houve avanço no volume de comercialização 

nos anos de 2010 e 2011, em decorrência de uma detalhada reforma na infra-

estrutura da empresa para atender todas as normas fito-sanitárias legais, 

culminando na obtenção do certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF).   

De acordo com os novos sócios, em 2012, com a reformulação da 

estrutura da empresa, a nova gestão estará voltada para o aumento na escala de 

produção, e a efetiva fixação do Bt-horus no mercado, buscando aumentar o 

volume comercializado no Brasil e na conquista de mercados na América Latina. 
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1.7. Beneficiários 

O principal beneficiário do uso de bioinseticida, e uma consequente 

diminuição da incidência da doença, seria a população atualmente exposta aos 

riscos de contaminação pela dengue, uma vez que a aplicação do bioinseticida 

tem se mostrado eficiente no controle da proliferação do mosquito transmissor 

da doença.   

Com a disseminação da dengue no país, as campanhas de prevenção e 

combate devem tornar-se permanentes, principalmente nas regiões onde o clima 

apresenta-se quente e úmido durante a maior parte do ano. O uso do Bt-Horus 

geraria uma diminuição no número de casos da doença e uma conseqüente 

redução nos gastos públicos de saúde com a doença. As Secretárias de Saúde 

públicas de estados, municípios e prefeituras, em teoria, poderiam usar esses 

recursos em outras prioridades da população e, conseqüente, aumento do bem 

estar local.  

A diminuição da incidência da doença pode acarretar no aumento do fluxo 

de turistas em uma dada região beneficiando assim a economia local. No aspecto 

ambiental, o produto tem avaliação altamente favorável por ser atingir 

unicamente o objetivo do seu uso que é a eliminação da larva que contamina o 

mosquito transmissor da dengue. 
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 Criadouros de mosquito da dengue 

 

2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

A utilização dos bioinseticidas tem algumas vantagens quando comparado 

ao emprego de inseticidas químicos: os inseticidas naturais são obtidos de 

recursos renováveis e são rapidamente degradáveis, ou seja, não persistem no 

ambiente; o desenvolvimento da resistência dos insetos a essas substâncias, 

compostas da associação de vários princípios ativos, é um processo que ocorre 

muito lentamente. Esses produtos agem de diversas formas sobre os insetos 

provocando repelência, inibição de oviposição e da alimentação, distúrbios no 

desenvolvimento, deformações, infertilidade e mortalidade (Roel, 2001). Por 

outro lado, alguns produtos que têm em sua composição química a presença de 

compostos fosforados, cujo objetivo é atacar o exoesqueleto (quitina) de insetos 

adultos podem causar impactos ao ambiente significativos, uma vez que grande 

parte das espécies de insetos possui exoesqueleto, atingindo assim espécies que 

não tem ligação com o problema da Dengue. 

O BT-Horus SC, que tem como princípio ativo o Bacillus thuringiensis, 

causa baixo impacto ao meio ambiente. Por tratar-se de um produto biológico, a 

bactéria atinge especificamente as larvas do mosquito Aedes aegypti. Seu efeito 

sobre o ambiente e, por conseqüência, sobre o ser humano é nulo. O 



 18 

bioinseticida também não afeta outras formas de vida da cadeia alimentar como 

insetos, aves e peixes. 

 

3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS    

Em decorrência da não produção do bioinseticidas nos anos de 2010 e 

2011 pela empresa Bthek, não é possível fornecer maiores detalhes dos 

impactos econômicos da tecnologia. De forma genérica, o uso dessa tecnologia e 

sua comercialização trariam diversos benefícios econômicos para a população e 

para o poder público, por exemplo. A mudança de acionistas e as obras de 

modernização para melhoria da infra-estrutura laboratorial e de produção da 

empresa não permitiu que o produto gerado pela tecnologia em avaliação 

obtivesse o avanço mercadológico esperado para o ano de 2011, dado que não 

houve produção do BT-Horus SC para os anos de 2010 e 2011. 

A empresa enfrenta diversas dificuldades na comercialização do produto 

devido ao desconhecimento do produto por parte dos potenciais clientes, e 

também de parte do Ministério da Saúde que adquire o produto via Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), em cuja especificação é exigido a formulação 

em pó o que dificulta na comercialização do Bt-Horus que é produzido na 

formulação líquida. A utilização do Bti, que é o ingrediente ativo do BT-Horus SC, 

é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e a Bthek Biotecnologia é a 

primeira empresa brasileira a desenvolver, registrar e comercializar este tipo de 

produto. Com as melhorias estruturais, a empresa visa obter a certificação de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) que permitirá que ela não somente obter um 

diferencial de mercado, mas também permite a exportação dos produtos 

produzidos pela empresa.  

A certificação BPF, também conhecida em inglês como GMP (“Good 

Manufacturing Practices”), é reconhecida por sua importância estratégica 

empresarial e que, sem sua implantação, nenhuma empresa da área médico-

hospitalar pode comercializar seus produtos seja no mercado interno ou para o 

exterior, pois, desde 2004, o registro de novos produtos ou a revalidação de 

registro de produtos para saúde já existentes, está vinculada a certificação da 

empresa em boas práticas de fabricação. Além de atender as exigências legais, a 
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certificação BPF transmite aos usuários, como a rede hospitalar brasileira, a 

confiança de estar comprando um produto fabricado sob rígido controle de 

qualidade o que tem levado várias instituições de saúde a exigirem a certificação 

BPF dos seus fornecedores (Ministério da Saúde). Com a certificação a empresa 

não só passará uma imagem mais confiável para o mercado, mas poderá 

oferecer seus produtos no mercado exterior, visando, em um primeiro momento, 

o mercado Latino Americano.  

O Bt-Horus possui ainda outra vantagem comparativa em termos 

econômicos dado que ele pode também ser usado, em concentrações diferentes 

quando usado com o mosquito da dengue, no controle das larvas do mosquito 

borrachudo (Simulium Spp.). O bioinseticida serve, então para controlar dois 

problemas de saúde pública encontrados no Brasil e em outras regiões do 

mundo. O controle dessas duas problemáticas pode beneficiar o poder público, 

em termos econômicos, em duas vertentes: diminuir gastos públicos em saúde 

com dengue e atendimento de alergias de borrachudo, além de se beneficiar com 

um possível aumento no fluxo de turistas em determinadas regiões que hoje são 

afetadas pela dengue, por exemplo. 

Ao diminuir os gastos públicos com o tratamento decorrentes de 

epidemias de dengue, haverá possibilidade de investir esses recursos em outras 

prioridades locais da população, acarretando em melhorias na qualidade de vida 

da população atingida pelo problema. Não obstante, epidemias de dengue 

causam transtornos enormes não somente em termos de saúde pública, mas 

também pode diminuir bastante a atividade turística de certas regiões que muitas 

vezes tem no turismo a sua principal atividade econômica. Ao controlar a doença 

e evitar epidemias a região pode aumentar seu fluxo de turistas, melhorar a 

arrecadação e, consequentemente, aumentar a renda da população e a 

arrecadação com impostos locais, por exemplo.   

A empresa Bthek Biotecnologia fica localizada Trecho 1, conjunto 04 lote 

02, Porto Seco – Polo JK em Santa Maria Distrito Federal, 

CEP: 72.549-520. Maiores conhecimentos sobre a empresa podem ser obtidos 

em www.bthek.com.br.   

 

http://www.bthek.com.br/
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3.3. – Fonte de dados 

As informações constantes deste relatório foram obtidas através de 

entrevista e informações fornecidas pela pesquisadora Dra. Rose Monerrat, da 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e por um dos sócios-proprietários 

da Bthek: o Sr. Mateus Tozatti. Outra fonte de informações para elaboração 

desse documento foram relatórios e documentos técnicos sobre a tecnologia. 

 

 

        Fonte: Bthek Biotecnologia 

 

4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1.- Avaliação dos Impactos 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social?  sim (X)  não (   ) 

 

4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Capacitação Sim - 5,3 5,3 

Oportunidade de emprego local 

qualificado 

Sim - 3,9 3,9 

Oferta de emprego e condição do 

trabalhador 

Sim - 3,0 3,0 

Qualidade do emprego  Sim - 13,5 13,5 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial ). 
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Considerando o porte da empresa avaliada, adotou-se somente a média 

correspondente ao Tipo 2 da metodologia, neste caso produtor patronal 

comercial. 

Os funcionários da Bthek possuem, em sua grande maioria, nível 

médio/técnico e são continuamente treinados e capacitados através de cursos 

técnicos (formação formal), palestras e cursos de curta duração ministrados na 

própria sede da empresa. Os gestores e sócios, responsáveis pelas decisões 

técnicas e de estratégia da empresa, possuem nível superior.  

A maioria dos funcionários são moradores da região de Santa Maria-DF e a 

qualificação contínua é um dos fatores que desperta nos funcionários, e na 

própria empresa, o interesse pela permanência dos mesmos no emprego. Esse 

tipo de relação profissional é benéfico tanto para a empresa, quanto para os seus 

funcionários, dado que para a empresa é uma forma de preservar o investimento 

feito nos treinamentos e na qualificação do pessoal, enquanto o empregado se 

depara com a oportunidade de uma ocupação profissional qualificada, além da 

valorização profissional do seu trabalho. Não menos importante, deve-se levar 

em conta a oferta de empregos na região de Santa Maria que, basicamente, se 

concentra no Pólo JK, uma área destinada a abrigar um parque industrial e a 

possibilidade de trabalhar numa empresa ligada à inovação tecnológica. 

Todos os funcionários da empresa são regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e ainda contam com direito ao auxilio transporte e 

alimentação. 

 

4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim - 3,8 3,8 

Diversidade de fonte de renda Sim - 0,8 0,8 

Valor da propriedade  Sim - 6,3 6,3 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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Considerando o porte da empresa avaliada, adotou-se somente a média 

correspondente ao Tipo 2 da metodologia, neste caso produtor patronal 

comercial. 

Em 2008, logo que o Bt-Horus foi lançado houve um significativo aumento 

nas vendas impulsionado pelo crescimento dos casos de dengue no Brasil e pelas 

suas características tecnológicas de ser um produto ambientalmente inerte, , em 

um primeiro momento, para a empresa. Administrações municipais, assim como 

condomínios residenciais, adquiriram o bioinseticida para ações locais de 

combate ao mosquito transmissor, rendendo resultados positivos para a BThek 

em termos de geração de renda e de carteira de clientes. Essa realidade foi, 

momentaneamente, paralisada em decorrência das melhorias e reformas que 

estão sendo implementadas na empresa. A mudança na diretoria da empresa 

ocorrida em 2010 - 2011 trouxe algumas alterações administrativas causadas 

pelas adaptações à nova gestão. Os novos sócios visam retomar esse 

crescimento no ano de 2012 com o reinício da produção do Bt-Horus.   

O valor da propriedade é representado pelas novas instalações da empresa 

referentes à melhoria na infra-estrutura, com potencial para aumento do volume 

de produção dentro de padrões de segurança e qualidade exigidas pelos órgãos 

regulatórios. 

 

4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim - 2,4 2,4 

Segurança e saúde ocupacional Sim - 0,2 0,2 

Segurança alimentar Não - - - 

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

 

Considerando o porte da empresa avaliada, adotou-se somente a média 

correspondente ao Tipo 2 da metodologia, neste caso Produtor patronal 

comercial. 

O Bt-Horus tem como princípio ativo o Bacillus thuringiensis, 

microorganismo classificado como entomopatogênico, neste caso, específicos 
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para o controle de mosquitos transmissores da dengue e de borrachudos, sem 

colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente. O uso do produto resulta 

na eliminação dos vetores de transmissão dessas doenças a nível local, 

melhorando a qualidade de vida da população e diminuindo os transtornos 

causados por uma possível epidemia numa determinada cidade ou região. 

O processo de produção não envolve a emissão de poluentes 

atmosféricos, hídricos ou do solo, não expondo os trabalhadores, a população 

local a riscos de doenças ocupacionais. 

 

4.1.4. Tabela – Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim - 12,8 12,8 

Condição de comercialização Sim - 7,1 7,1 

Reciclagem de resíduos  Sim - 4,0 4,0 

Relacionamento institucional Sim - 6,3 6,3 
*Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

Considerando o porte da empresa avaliada, adotou-se somente a média 

correspondente ao Tipo 2 da metodologia, neste caso Produtor patronal 

comercial. 

Os novos gestores mostram-se preparados para assumir a responsabilidade 

e o desejo de ampliar a produção e a comercialização do Bt-Horus a nível 

nacional e tem planos de expansão da comercialização para a América Latina. A 

certificação BPF tende a acelerar e a permitir a expansão da carteira de clientes 

da empresa. 

A geração de resíduos no processo de produção do bioinseticida Bt-Horus 

é mínima, e os mesmos são devidamente incinerados, que é o tratamento mais 

adequando para o caso de resíduos biológicos.  

A associação de uma empresa privada à competência técnica e à 

credibilidade da marca Embrapa, através de uma cooperação técnica, que 

possibilitou o desenvolvimento, produção, validação e comercialização de um 

produto ambientalmente seguro e tecnicamente eficaz e validado visando a 

eliminação do mosquito transmissor da dengue e do mosquito borrachudo, 
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permitindo a utilização de uma inovação tecnológica genuinamente nacional ser 

usada em benefício da sociedade. 

 

4.2. – Análise dos Resultados 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

- 5,75 5,75 

 

 

Os indicadores influenciaram positivamente no Índice de Impacto Social 

obtido pela tecnologia avaliada (5,75), foram os referentes à Capacitação, 

Oportunidade de Emprego Local Qualificado, Qualidade do Emprego, Geração de 

Renda e Dedicação e Perfil do Responsável, o que refletem a disposição dos 

novos gestores da empresa em capacitar seus funcionários, resultando num 

capital humano qualificado e de alta qualidade que refletirá diretamente na 

produção de um produto de maior qualidade. 

Como a tecnologia utilizada na produção do bioinseticida não gera resíduos 

nocivos ao meio ambiente, estes indicadores também obtiveram índices que 

influenciam positivamente a análise de impacto da tecnologia. A alteração no 

modelo de gestão e administração, tem como meta, ampliar participação no 

mercado nacional e buscar novos mercados na América Latina, por exemplo. 

Para o ano de 2012, espera-se uma melhora nos índices referentes à Condição 

de Comercialização, Geração de Renda, Oferta de Emprego e Diversidade de 

Fontes de Renda, inclusive com a possibilidade de desenvolvimento de novos 

produtos utilizando a mesma tecnologia, destinados ao combate de vetores de 

outras doenças como a febre amarela. 

A média geral de 5,75 indica que a tecnologia possui boas condições de 

conquistar espaço no mercado, tendo em vista suas características inovadoras, 

alta eficiência comprovada no combate à dengue e de baixo impacto ao meio 

ambiente e à saúde humana. 
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     Manipulação em laboratório 

 

4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 

Tabela 4.3.1 – Número de empregos gerados 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: 0 

 

Como não houve produção no ano de 2011, não houve geração do 

emprego em decorrência da tecnologia. 

A retomada de produção, agora devidamente certificada, visa a atender 

uma crescente demanda do mercado interno, associado com a busca por clientes 

no mercado no exterior, conforme planejado pelos novos gestores da empresa 

terá repercussão imediata sobre o volume de produção. Caso esse cenário 

positivo se concretize, existe a perspectiva do aumento do número de vagas nas 

áreas técnicas, de produção e de logística da empresa e, consequantemente, ao 

longo da cadeia produtiva. 

 

5.  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC?  sim ( X )  não (  ) 

 

5.1.1.- Alcance da Tecnologia 

Nos últimos anos o combate à dengue tem sido objeto de uma das 

maiores campanhas de saúde pública realizadas no Brasil. O mosquito 

transmissor da doença, o Aedes aegypti, que havia sido erradicado de vários 
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países do continente americano nas décadas de 50 e 60, retornou na década de 

70, em razão das mudanças sociais e ambientais decorrentes, entre outros, da 

urbanização acelerada . Atualmente, o mosquito transmissor é encontrado numa 

larga faixa do continente americano, que se estende desde o Uruguai até o sul 

dos Estados Unidos, com registros de surtos de dengue em vários países latino-

americanos.  

O Bt-Horus foi desenvolvido a partir de uma bactéria conhecida como Bt 

(Bacilus thuringiensis) amplamente utilizada em programas de controle biológico 

em todo o mundo. Foi utilizada uma estirpe da bactéria altamente tóxica 

unicamente ao mosquito transmissor da dengue e ao borrachudo. 

 

5.1.2.- Eficiência Tecnológica  

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não

) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Uso de insumos químicos e materiais Sim - 1,5 1,5 

Uso de energia Sim - -1,5 -1,5 

Uso de recursos naturais Sim - -2,5 -2,5 
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

  

O Bt-horus SC é uma suspensão concentrada que contém 12 gramas de 

Bti por litro de produto e apresenta a potência de 1.200 UTI por miligrama de 

produto comercial. O produto é apresentado em frascos de 30 ml, 250 ml, 1 litro 

e bombonas de 5 litros. A utilização de bioinseticidas em substituição aos 

produtos tradicionais de combate aos mosquitos transmissores de doenças, que 

apresentam em sua formulação componentes químicos prejudiciais à saúde 

humana e ao ambiente, vem ao encontro da preocupação mundial com a 

preservação ambiental e manutenção dos recursos hídricos. 

O uso de bactérias no controle biológico das larvas de mosquitos tem-se 

destacado entre as diversas estratégias que compõem os programas de controle 

de insetos causadores de doenças. As principais razões para isto são as suas 

vantagens em relação aos inseticidas químicos. Os produtos biológicos mostram-

se eficazes, mais específicos quanto ao alvo, não atacando outros organismos. 
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Com isso o risco de danos ao meio ambiente é muito menor. O controle biológico 

não agride a flora e fauna, além disso, é natural e biodegradável e é improvável a 

aquisição de resistência pelo vetor. O tempo curto de vida na natureza também 

impede que haja acúmulo no solo. Além disso, estes compostos não são tóxicos 

a humanos, uma característica muito importante, pois os agentes de controle são 

geralmente aplicados em áreas urbanas, com pessoas próximas à pulverização 

(Andrade & Modolo, 1991; Polanczyk et al., 2003). 

No caso do Bt-Horus, o princípio ativo (Bacillus thuringiensis) age direta e 

exclusivamente sobre a formação do exoesqueleto das larvas do mosquito 

transmissor, não causando danos à outras espécies de insetos. Em comparação 

com os produtos similares usados no combate à dengue, que tem sua 

formulação à base de produtos químicos como os organofosoforados, o Bt-Horus 

é um produto que apresenta maior eficiência tecnológica, por conjugar qualidade 

e baixo impacto ao meio ambiente. Além da segurança ambiental, o produto é 

altamente concentrado e apresenta alto rendimento, bastando a dissolução de 1 

(uma) gota em 1 (um) litro de água para que se obtenha uma solução eficiente 

para combater as larvas do mosquito. 

 
  Aplicação de 1 gota/Litro de água. 
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5.1.3.- Conservação Ambiental 

Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não

) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

 

Média 

Geral 

 

Atmosfera Sim - 2,0 2,0 

Geração de Resíduos Sim - 0,8 0,8 

Qualidade da Água  Sim - 0,8 0,8 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

O Bt-horus SC é um inseticida biológico especialmente desenvolvido para 

controlar as larvas do mosquito transmissor da dengue e de larvas de 

borrachudo. O ingrediente ativo é uma bactéria que ocorre naturalmente no meio 

ambiente, o Bacillus thuringiensis israelensis pertencente a Coleção de Bactérias 

de Invertebrados da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.  

As principais vantagens de cunho ambiental do produto são que ele é 

inofensivo aos seres humanos, animais domésticos, aves, peixes e plantas. O Bt-

Horus é desenvolvido a partir de microorganismos classificados 

entomopatogênicos, ou seja, específicos para controlar os insetos, sem causar 

danos a outros seres vivos, além de não afetar outros insetos benéficos e os 

seus inimigos naturais.  

Além disso, o bioinseticida não polui, não deixa resíduos e não se acumula 

no meio ambiente e durante sua produção não são gerados efluentes ou resíduos 

contaminantes. 

 

5.1.5.- Qualidade do Produto 

Tabela 5.1.5.1. – Qualidade do Produto  

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não

) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 

(*) 

 

Média 

Geral 

 

Qualidade do produto Sim - 1,0 1,0 

 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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 Avaliando-se a qualidade do produto sob o aspecto da melhoria das 

condições de saúde da população, e da segurança, no que se refere à ausência 

de aditivos e produtos químicos na sua composição que não apresentam riscos 

ao meio ambiente, pode-se afirmar que o produto possui alta qualidade quando 

comparado com os produtos usualmente utilizados no combate à dengue. 

 O Bt-Horus não gera contaminantes e/ou resíduos químicos, já que se trata 

de um inseticida totalmente biológico, elaborado com estirpes de B. 

thuringiensis. A aplicação pode ser feita através de aspersão ou colocada 

diretamente nos locais onde houver água parada, na proporção de uma gota do 

produto por litro de água.  

 

  
Aplicação por aspersão             Aplicação direta 

 

5.1.6.- Capital Social 

Tabela 5.1.6.1. – Capital Social  

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não

) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

 

Média 

Geral 

 

Capital Social Sim - 1,5 1,5 

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

 

A empresa promove palestras de divulgação do produto para prefeituras e 

instituições estaduais de saúde, bem como ministra cursos de treinamento para 

os agentes responsáveis pela aplicação do produto, além de participar de feiras e 

eventos. A capacitação técnica dos funcionários da empresa é contínua e 

permanente. 
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É importante destacar que durante a fase de testes do bioinseticida um 

projeto, de autoria da Bthek Biotecnologia e da Embrapa Cenargen, foi 

implementado na cidade de São Sebastião no Distrito Federal. A cidade possuía 

alto grau de infestação da doença, beirando taxas que consideravam a cidade 

como epidêmica. O projeto teve vasta mobilização social, junto a escolas com o 

objetivo de reduzir os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti e, 

consequentemente, dos casos de dengue através da eliminação dos criadouros 

com inseticidas biológicos e medidas participativas e sócio-educativas da 

comunidade.  

As etapas do projeto englobaram a limpeza de toda a cidade, divulgando o 

uso do bioinseticida e iniciando a parte de educação ambiental da população em 

relação à doença. Os agentes de saúde, então, foram treinados para aplicar o 

produto e ensinar a população a fazer uso e dar continuidade ao trabalho 

aplicação do bioinseticida em focos da doença na comunidade. Houve 

distribuição do produto para população, aonde os agentes ensinavam a 

população a fazer uso do Bt-Horus. Não menos importante, houve envolvimento 

de escolas locais visando formar “agentes mirins” de forma a perpetuar o 

combate da doença, no sentido de os alunos se tornarem agentes multiplicadores 

na educação da população local. 

O projeto se baseou na eliminação dos criadouros do mosquito por ações 

que foram executadas pela população no intra e peri-domicílio visando a retirada 

dos criadouros temporários e fornecendo orientação sobre o destino adequado de 

resíduos e a utilização do bioinseticida em recipientes com água que não podem 

ser eliminados. Houve também o envolvimento de diversos órgãos públicos e 

privados competentes da área de saúde pública, educação e representação da 

comunidade que contribuíram de diferentes formas no seu âmbito de 

especialidade.  

Ao final do projeto, o nível de infestação diminuiu de 4,6 (risco de 

epidemia) para 0,6 (satisfatório), demonstrando a eficiência e eficácia do 

produto. Projetos como esse permitem eliminar a doença, ensinando a população 

a perpetuar essa eliminação por meio da capacitação da população que, na 
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maioria das vezes, tem o foco do mosquito em seu domicílio e não faz nada para 

evitar ou impedir a doença por falta de conhecimento.  

 

 

 
  Equipe de implementação do projeto 

 

 

  Agentes de Saúde capacitados pelo projeto 

 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 - 0,44 
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Devido às suas características biológicas e a sua especificidade no 

combate às largas do mosquito Aedes aegypti, o Bt-Horus apresenta baixo índice 

de impacto ambiental. O produto ataca unicamente as larvas do mosquito, sem 

causar danos a outros insetos ou aos predadores naturais, aves e peixes. 

 

6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL   

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 

Tabela 6.1.1. - Impactos sobre o Conhecimento  

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Nível de geração de novos 

conhecimentos 

Sim 3 3 3 3 

Grau de inovação das novas  

técnicas e métodos gerados 

Sim 3 3 3 3 

Nível de intercâmbio de  

conhecimento 

Sim 2 3 3 2,666 

Diversidade dos conhecimentos  

aprendidos 

Sim 2 3 3 2,666 

Patentes protegidas Sim  3 3 3 3 

Artigos técnico-científicos  

publicados em periódicos 

indexados  

Sim 3 3 3 3 

Teses desenvolvidas a partir da  

tecnologia 

Sim 3 3 3 3 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem 

mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento 

de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

 

O impacto sobre o conhecimento é altamente positivo com média final de 

2,90, considerada alta dentro dos limites de avaliação de -3 à 3. 

Todos os indicadores foram avaliados positivamente, apenas sugerindo 

aprimoramento no nível de intercâmbio e na diversidade dos conhecimentos 

adquiridos. Por tratar-se de uma tecnologia inovadora, a geração de 

conhecimento abrange diversas áreas científicas.  

 

6.2.- Impactos sobre Capacitação 
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Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação 

Indicadores Se aplica  

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Capacidade de se relacionar com  

o ambiente externo 

Sim 2 3 3 2,666 

Capacidade de formar redes e  

de estabelecer parcerias 

Sim 2 2 1 1,666 

Capacidade de compartilhar  

equipamentos e instalações 

Sim 3 2 2 2,333 

Capacidade de socializar o  

conhecimento gerado 

Sim 3 3 3 3 

Capacidade de trocar 

informações  

e dados codificados 

Sim 2 2 2 2 

Capacitação da equipe técnica Sim 3 3 3 3 

Capacitação de pessoas externas Sim 2 2 2 2 
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem 

mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento 

de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

 

A capacitação da equipe técnica da empresa foi fundamental para o 

sucesso da tecnologia avaliada. A equipe conta com pesquisadores e técnicos 

altamente qualificados onde todos passaram por um processo de treinamento 

adequado para que a pesquisa obtivesse o êxito esperado. 

No entanto a média geral de 2,38, apesar de positiva, foi influenciada por 

alguns indicadores que merecem atenção como a capacidade de formar redes e 

estabelecer parcerias, troca de informações e dados codificados e capacitação 

de pessoas externas. 

Estes três itens deverão ser melhorados com a efetiva fixação e 

divulgação do produto no mercado que está sendo planejado pela nova gestão de 

empresa para o ano de 2012. 

 

6.3. - Impactos Político-institucional 

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Mudanças organizacionais  

e no marco institucional 

Não - - - - 

Mudanças na orientação  Sim -2 -2 -2 -2 
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de políticas públicas  

Relações de cooperação  

público-privada  

Sim 3 3 3 3 

Melhora da imagem da  

instituição 

Sim 3 3 3 3 

Capacidade de captar  

recursos  

Sim 3 3 3 3 

Multifuncionalidade e  

interdisciplinaridade das 

equipes 

Sim 3 3 3 3 

Adoção de novos métodos  

de gestão e de qualidade 

Sim 3 2 3 2,666 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem 

mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento 

de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

 

O indicador que aponta a dificuldade de colocação do produto como 

alternativa segura aos produtos atualmente utilizados pelo governo nas 

campanhas de combate à dengue é o principal responsável pela média de 1,81 

para o Impacto Político-Institucional, sinalizando que a empresa deverá investir 

firmemente na divulgação do bioinseticida junto ao Ministério da Saúde e Órgãos 

Estaduais de Saúde responsáveis pelo combate e controle da Dengue e também 

dos parceiros internacionais quando o produto for preparado para exportação. 

A certificação BPF deve ser de grande valia nessa conquista de espaço no 

mercado. Paralelamente será imprescindível investir em outros processos de 

certificação, gestão e controle de qualidade de produção. 

 

6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 

Político-institucionais 

O intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre a Embrapa e a BThek 

Biotecnologia foi fundamental para o desenvolvimento e colocação no mercado 

de um produto eficiente no combate ao mosquito transmissor da dengue que 

apresenta alta especificidade (só ataca as larvas do Aedes aegypti) e baixa 

toxicidade ao meio ambiente e à saúde humana. 

É fundamental que a empresa passe a investir na divulgação do produto 

junto aos órgãos responsáveis pelas ações de saúde pública federais, estaduais e 

no exterior, no sentido de conquistar mercados para um produto que já provou 
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ser eficiente para o fim a que se destina, produzido com tecnologia nacional e de 

custo mais baixo que os similares existentes no mercado. 

 

 

  Participação de escolas e crianças no projeto piloto. 

 

7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

Com a nova estrutura de gestão da empresa e os planos para aumentar 

sua fatia de venda, explorando novos mercados no país e no exterior, as 

perspectivas da empresa são positivas no que se refere ao efetivo 

estabelecimento do Bt-Horus no mercado como produto eficiente no combate a 

dengue.  

O Índice de Impacto Social da tecnologia (5,75) indica que a mesma tem 

boas perspectivas de sucesso que estão relacionadas à qualidade e capacitação 

da equipe técnica e por tratar-se de produto inovador no que se refere à 

eficiência e ao baixo impacto ambiental quando comparado com produtos 

concorrentes no mercado.  

Na avaliação do Impacto sobre o Conhecimento, a tecnologia obteve 

média de 2,90, num intervalo entre -3 (menor impacto) e 3 (maior impacto), 

indicando a necessidade de aprimoramento no nível de intercâmbio, valor este 

que está relacionada com a média de 2,38 obtida para Impacto sobre 
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Capacitação. Esta relação sinaliza para a importância a ser considerada na 

formação redes, estabelecimento de parcerias, troca de informações e dados 

codificados e capacitação de pessoas externas, pontos que deverão ser 

melhorados com a efetiva fixação da marca e divulgação do produto no mercado 

que está sendo colocado como meta pela nova gestão da empresa para o ano de 

2012. 

A dificuldade de colocação do produto no mercado como alternativa 

segura e eficiente aos produtos concorrentes foi o principal responsável pela 

média de 1,81 para o Impacto Político-Institucional. Indica a necessidade de 

efetivo investimento em divulgação do bioinseticida junto ao Ministério da Saúde 

e Órgãos Estaduais de Saúde responsáveis pelo combate e controle da Dengue. 

Paralelamente será imprescindível investir em processos de certificação, gestão e 

controle de qualidade de produção. 

 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA   

8.1 - Estimativa dos Custos 

Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos 

Ano 
Custos de 

Pessoal 

Custeio de 

Pesquisa 

Depreciação 

de Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

Total 

2003 

2004 

2005 

2006 

16.201,00 

17.054,00 

17.951,00 

18.896,50 

24.317,41 

20.000,00 

15.000,00 

120.000,00 

   40.518,41 

37.054,00 

32.951,00 

138.896,50 

2007 19.891,00 400.000,00    419.891,00 

2008 20.938,00 245.000,00    265.938,00 

2009 22.040,00 193.000,00    215.040,00 

2010 23.200,00 49.000,00    72.200,00 

2011 23.200,00 49.000,00    72.200,00 

    TOTAL  1.294.689,00 

 

8.2 - Análise dos Custos 

Os valores apresentados na Estimativa de Custos foram informados pelo 

laboratório coordenado pela Pesquisadora Dra. Rose Monnerat. 

Foram informados os valores reais para cada ano de custeio. Para o custo 

de pessoal foi informado os valores de salário atuais envolvidos na pesquisa.  
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9 – AÇÕES SOCIAIS  

As ações sociais estão relacionadas ao final do relatório por meio do 

levantamento de matérias jornalísticas para o ano de 2011, que foi gentilmente 

fornecido pela Assessoria de Comunicação do Cenargen. 

Tabela 9.1. – Ações Sociais 

Tipo de ação 

 Ações de filantropia 

 Agricultura familiar  

 Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 

 Educação e formação profissional externa 

 Educação e formação profissional interna 

x Meio ambiente e educação ambiental 

 Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 

          x Saúde, segurança e medicina do trabalho 

 Segurança Alimentar 
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Levantamento de matérias jornalísticas 2011:  

 

01-Título: Prefeitura realiza trabalhos de combate ao mosquito borrachudo 

Data: 17-01-2011 

Veículo: 

http://www.metropolejornal.com.br/detalhes_noticias.php?codnoticia=1217&t=

Prefeitura%20realiza%20trabalhos%20de%20combate%20ao%20mosquito%2

0borrachudo 

 

02-Título: Borrachudo 

Data: 17-01-2011 

Veículo: 

http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/01/17/borrachudo/ 

 

03-Título: Prefeitura de Colombo realiza trabalhos de combate ao mosquito 

borrachudo 

Data: 17-01-2011 

Veículo: http://www.colombo.pr.gov.br/pagina.asp?id=919 

 

04-Título: Prefeitura de Colombo realiza trabalhos de combate ao mosquito 

borrachudo 

Data: 18-01-2011 

Veículo: http://diariodecolombo.com.br/2011/01/18/prefeitura-de-colombo-

realiza-trabalhos-de-combate-ao-mosquito-borrachudo/ 

 

05-Título: O fim da picada 

Data: 23-04-2011 

Veículo: Jornal Correio Braziliense/ Caderno de Economia 

(http://www.linearclipping.com.br/embrapa/m_005_noticia.asp?cd_noticia=1641

180)  

 

06-Título: Embrapa mostra bioinseticidas em homenagem ao meio ambiente 

Data: 02-06-2011 

Veículo: http://www.agron.com.br/v/31259-embrapa-mostra-bioinseticidas-em-

homenagem-ao-meio-ambiente 

 

 

07-Título: Inseticida biológico para combater as pragas de lagartas nas lavouras 

Data: 05-09-2011 

Veículo: 

http://www.nordesterural.com.br/nordesterural/matler.asp?newsId=8924 
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