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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

 
Cultivo de batata-doce biofortificada nos municípios de Magé e Itaguaí - RJ. 

 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

 Inclusão da Agricultura Familiar 

x Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

 Sustentabilidade dos Biomas 

 Avanço do Conhecimento 

 Não se aplica 

 
 
1.3. Descrição Sucinta 

 
“A Rede BioFORT é responsável por englobar todos os projetos de 

biofortificação de alimentos no Brasil, que atualmente são coordenados pela 

Embrapa... A Rede BioFORT  utiliza melhoramento genético  convencional, para 
selecionar e  aumentar o conteúdo de micronutrientes dos seguintes cultivares: 

arroz, feijão, batata-doce, mandioca, milho, feijão-caupi, abóbora e trigo. Novas 
culturas são geradas contendo maiores teores de pró-vitamina A, ferro e zinco, 
fortalecendo assim o combate à deficiência de micronutrientes no organismo 

humano, a popular fome oculta, que dentre as doenças provocadas, estão a anemia 
e a cegueira noturna” (SANTOS, 2015). 

“A Rede BioFORT tem obtido relevantes resultados nas regiões nordeste, 
sudeste e sul do Brasil, onde já possui aproximadamente 2.500 famílias com acesso 
a pelo menos um desses cultivares. A coordenadora da Rede BioFORT na América 

Latina e Caribe, e também pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, 
Marília Nutti, destaca a implantação de 120 Unidades Demonstrativas nessas 

regiões, cujo material coletado é destinado à merenda escolar e famílias de 
produtores rurais dos municípios conveniados” (SANTOS, 2015). 
 Para efeito da análise de impacto no estado do Rio de Janeiro foi selecionada 
a batata-doce biofortificada Beauregard, testada e indicada pela Embrapa Hortaliças, 

porque os cultivos iniciados atingiram o nível de consumo e de comercialização em 

mercados locais. As outras culturas biofortificadas ainda estão na fase de replicação 
de sementes pelos parceiros locais razão pela qual não foram incluídas nesse 
estudo. 

A partir de convênios firmados com as Prefeituras dos Municípios de Itaguaí e 
Magé-RJ, a Embrapa Agroindústria de Alimentos iniciou, a partir dos anos de 2013 e 

2014, respectivamente, as ações da Rede BioFORT nos referidos municípios. As 
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primeiras ações contaram com a adesão imediata de quatro agricultores em Itaguaí 
e quinze agricultores familiares em Magé interessados na multiplicação das ramas 
para produção de batata-doce biofortificada, variedade Beauregard. Pela avaliação 

inicial dos técnicos locais, e sobretudo dos agricultores, aliada aos bons resultados 
da produção estimularam a continuidade e ampliação dos plantios. A parceria foi 

ampliada para a produção de milho, mandioca e feijão, e está, atualmente, na fase 
de produção de sementes, ramas e manivas, junto aos agricultores parceiros como 
também, nas áreas experimentais das prefeituras parceiras. Em Magé, no ano de 

2015 foi criado o CEPTA – Centro de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias 
Agropecuárias para possibilitar atividades de capacitação e treinamento de técnicos 

e agricultores e possibilitar a multiplicação de sementes que serão fornecidas aos 
agricultores familiares interessados. Segundo relato dos agricultores de ambos os 
municípios, a batata-doce biofortificada tem tido grande aceitação, sendo vendida 

para compradores intermediários de ambos os municípios, na venda direta realizada 
semanalmente na feira da agricultura familiar promovida com o apoio da Secretaria 

Municipal de Agricultura Sustentável de Magé e em feiras livres na cidade do Rio de 
Janeiro. No futuro, planeja-se a ampliação da produção dessa variedade com o 
objetivo de oferecê-la aos alunos na merenda escolar do município Magé, aos 

moldes do que já vem ocorrendo no município de Itaguaí/RJ. 
O principal objetivo desta avaliação de impacto da batata-doce biofortificada 

Beauregard, no estado do Rio de Janeiro, consiste em traçar a linha de base dos 
impactos iniciais desta tecnologia a fim de balizar as futuras análises nos anos que 
se seguem, quando se espera o amadurecimento e ampliação da produção e 

consumo deste alimento. Como critérios para definição do foco do estudo foram 
entrevistados agricultores que cultivam e que já comercializam e consomem a 
batata-doce biofortificada. 

 
 
1.4. Ano de Lançamento: 2010 
 
1.5. Ano de Início da adoção: 2013 

 
1.6. Abrangência 

 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS  RJ X SC  

MA  PA  MT  SP   
PB  RO   

PE  RR  
PI  TO  
RN   

SE  

 
 
1.7. Beneficiários 

 

Agricultores familiares dos municípios de Itaguaí e Magé, estado do Rio de Janeiro. 
 
 
2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
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No Brasil existiam, segundo o Censo Agropecuário de 2006, 39.523 

estabelecimentos agropecuários produtores de batata-doce. No estado do Rio de 

Janeiro havia 752 estabelecimentos naquele mesmo ano, abaixo do Rio Grande do 
Sul que possuía 6.783 estabelecimentos agropecuários. Para a Embrapa esses 

estabelecimentos tornam-se um mercado produtor potencial para absorver a 
tecnologia de produção de batata-doce biofortificada, contribuindo para a 
diversificação produtiva e a oferta de um novo alimento para os consumidores em 

geral. 
A produção anual do país ficou em 297.127 toneladas. Deste total, 7.747 

toneladas foram produzidas pelo estado do Rio de Janeiro que vendeu um total de 
7.534 toneladas. Muito abaixo do estado do Sergipe que foi o maior produtor com 
92.851 toneladas produzidas e 92.301 toneladas vendidas, o que corresponde a 

32,6% do total do país.  
Ainda segundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, o valor da produção 

de batata-doce no Brasil foi de R$ 97.124.000,00, sendo que o maior valor produzido 
foi obtido pelo estado de Sergipe com R$ 23.260.000,00. O estado do Rio de Janeiro 
totalizou um valor de R$ 3.695.000,00, seis vezes menor que o do estado líder.  

Quando se comparam as informações de produção e valor da produção das 
principais hortaliças, no Brasil (vide Quadro 1), verifica-se que a batata-doce é a 

quarta maior produção, perdendo apenas para o tomate, alface e repolho. Contudo, 
em termos de Valor da Produção, era apenas a nona cultura, o que denota menor 
valorização frente às outras hortaliças produzidas. 

 
Quadro 1. Produção e Valor da Produção das principais hortaliças, Brasil. 

Hortaliça Produção (ton) 
Valor da Produção (mil R$) 

Alface 576.339 485.331,00 

Batata-doce 297.127 97.124,00 

Cenoura 276.994 118.423,00 

Chuchu 270.053 130.038,00 

Milho verde (espiga) 281.266 124.119,00 

Pepino 215.118 112.022,00 

Pimentão 276.767 204.158,00 

Repolho 417.108 173.757,00 

Tomate (estaqueado) 1.128.227 824.272,00 

Fonte: Censo Agropecuário 2006. 

 

Em relação ao consumo a POF – Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE 
mostram que “O consumo médio per capita das grandes regiões metropolitanas caiu 
45% de 739 gramas para 407 gramas, entre 1987 e 2008. O consumo caiu mais nas 

regiões metropolitanas mais populosas como São Paulo e Belo Horizonte (68%), Rio 
de Janeiro (53%). Só houve crescimento de consumo em Belém (33%) – a região de 

menor consumo e em Porto Alegre (3%) – a região de maior consumo”, segundo 
Rocha e Gutierrez (2014). É preciso identificar e compreender os fatores que 
levaram a essa diminuição do consumo, e mais, porque o consumo de batata-doce 

do brasileiro é tão pequeno, visto ser esse alimento ter grande valor nutricional. Uma 
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pesquisa de mercado sobre a cadeia produtiva da batata-doce no Brasil poderia 
trazer respostas para essas questões e permitir aos produtores e outros agentes 
melhor e maior compreensão desse ambiente de produção e consumo de modo a 

permitir a elaboração de estratégias e construção de processos de tomadas de 
decisão. 

A aquisição alimentar domiciliar per capita anual informada pelo POF-IBGE, 
para o estado do Rio de Janeiro mostra que o consumo foi de 0,442 kg per capita no 
ano de 2002 e passou a consumir 0,310 kg, em 2008. Muito abaixo do estado de 

Alagoas, que foi o estado que mais consumiu batata-doce em 2002, com um valor 
de 3,079 kg e do estado da Paraíba que em 2008 foi o campeão de consumo da 

hortaliça com 2,142 kg. Em todos estes valores informados nota-se uma redução de 
consumo do ano de 2002 para o ano de 2008. 

“Com o crescente êxodo rural, grande parte do consumo de batata-doce foi 

substituído pelo pão e por hortaliças de mais fácil preparo e de maior atratividade, 
como batata, cenoura e tomate, que eram anteriormente pouco consumidas pela 

família rural por serem de difícil cultivo em hortas domésticas” (SILVA et.al., 2008). 
Como alternativa para ampliação do consumo, poder-se-ia propor o 

processamento da batata-doce, convertendo-a em farinha, massas alimentícias, 

bolos, biscoitos, pães, etc. Estudo sensorial conduzido pela equipe do Projeto 
BioFORT (MORO et. Al., 2011) elaborou massas alimentícias à base de batata-doce 

de polpa alaranjada com farinha de arroz e obteve resultados de aceitação positivos 
no quesito “sabor” e indicação de melhoria tecnológica para o fator “textura”, uma 
vez que os ensaios iniciais apresentaram textura quebradiça. 

Associar o desenvolvimento de novas receitas à base de batata-doce com 
estratégias de comunicação e novos nichos de mercados consumidores (tais como, 
merenda escolar, alimento para atletas, massas sem glúten, etc.) podem contribuir 

para a elevação do consumo desse alimento. 
 

 
3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

 
 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos 

 
Se aplica: sim ( X )        não (   )  

 
 

Tipo de Impacto: Redução de Custos 
 
 

Tabela Ab- Ganhos Unitários de Redução de Custos 

Ano 
Unidade de 

Medida 
UM 

Renda com Produto 
sem Agregação – 

R$/UM 
(A) 

Renda com Produto 
com Agregação – 

R$/UM 
(B) 

Renda Adicional 
Obtida 

R$ 
C = (A – B) 

2013 

Hectare 

   

2014    

2015 3.724,20 14.768,96 11.044,76 
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Tabela Bd - Benefícios Econômicos na Região 

Ano 

Participação 
Embrapa 

% 
(D) 

Ganho Líquido 
Embrapa 
R$/UM 

E = (C x D)/100 

Unidade 
de Medida 

UM 

Número de 
UM 
(F) 

Benefício 
Econômico 

R$ 
G = (E x F) 

2013 
 

 Hectare 

 

 2014 
 

 

 

 2015 70 7.731,33 2,33 18.014,01 

 

 
 
3.2.- Análise dos impactos econômicos 

 
A metodologia desenvolvida pela Embrapa para avaliar as tecnologias 

transferidas distingue quatro tipos de impactos econômicos: incremento de 
produtividade, redução de custos, expansão de área e agregação de valor. Para a 
avaliação da tecnologia de cultivo de batata-doce biofortificada nos municípios de 

Magé e Itaguaí – RJ, foi escolhida a agregação de valor como o tipo metodológico a 
ser considerado. Esta escolha se justificou pelo fato de a diferença entre a batata 

doce biofortificada e a tradicional ter sido definida com base na quantidade e 
qualidade de nutrientes contidas em cada uma. 

A estimativa dos impactos econômicos foi realizada com base em 

informações e dados coletados em sete explorações agrícolas das quais uma se 
localiza em Itaguaí e seis em Magé. Em cada uma dessas explorações, a cultura da 
batata doce biofortificada ocupou uma parte relativamente pequena da área 

cultivada. A maior área cultivada por exploração em batata doce fortificada foi de 
0,70 ha enquanto a menor foi de 0,03 ha. Somando as áreas de todas essas partes, 

o total foi de 2,33 hectares. 
Na identificação do tipo de impactos econômicos gerados, foi observado que 

eles correspondem a ganhos obtidos pela inserção de novos atributos tecnológicos à 

batata cuja biofortificação consiste na agregação de valor a produtos voltados para a 
nutrição do consumidor. De fato, não se refere a uma tecnologia de “Incrementos de 

Produtividade”. Foi constatado que as respectivas produtividades da batata doce 
biofortificada e da tradicional eram de certo modo idênticas. Tampouco se trata de 
uma tecnologia de “Redução de Custos” ou de “Expansão da Produção em Novas 

Áreas” já que a seca, existente ao longo do ciclo produtivo, causava mais danos à 
batata doce biofortificada do que à tradicional. Portanto, os impactos econômicos 

foram estimados como os de agregação de valor. 
Cabe destacar que o preço de venda da batata doce biofortificada variou 

muito. Nos mercados locais usuais, ele equivaleu a aproximadamente o dobro da 

batata doce tradicional. Mas, nas feiras livres, ele chegou em certos casos a atingir 
um nível superior a 900% com relação ao da batata doce tradicional (R$ 8,00 contra 

R$ 0,87). A diferença de preço se explicou pelo valor agregado apresentado na 
batata doce biofortificada. 

Os impactos econômicos foram estimados com base na renda adicional 

obtida ao confrontar os faturamentos respectivos da batata doce biofortificada com a 
tradicional. Sendo considerada equivalente a 70% da renda adicional, a participação 

da Embrapa nos impactos econômicos gerados foi de R$ 18.014,01. 
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3.3. – Fonte de dados 

 

 
Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Magé RJ 6    6 

Itaguaí RJ 1    1 

Total      7 

 

 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS  

 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Agro ( X ) sim (  ) não.  
 

Conforme informações fornecidas pelos agricultores familiares os impactos 
observados desde a adoção do cultivo de batata-doce biofortificada entre 2013 e 

dezembro de 2015 encontram-se nas tabelas a seguir: 
 Os agricultores participantes da pesquisa foram entrevistados pelos técnicos 
da Embrapa em seus respectivos estabelecimentos rurais e outros na sede do 

Centro de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias Agropecuárias CEPTA – 
Magé. As informações obtidas e as observações dos técnicos foram a base para 

elaboração desta avaliação de impacto. 
 
4.1. Avaliação dos Impactos Ecológicos 

 
4.1.1. Avaliação dos Impactos – aspecto insumos e recursos 

 
 
Tabela 5 – avaliação dos impactos – aspecto insumos e recursos 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Uso de insumos agrícolas e recursos Sim 0 0 

Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não X X 

Consumo de energia Sim 0 0 

 

Considerando-se o “aspecto insumos e recursos” verificou-se que não houve 
alteração sobre os indicadores “uso de insumos agrícolas e recursos” e “consumo de 

energia” quando comparados ao cultivo de outras variedades de batata-doce 
tradicionalmente cultivadas pelos agricultores familiares dos dois municípios 
analisados. Em relação ao indicador “uso de insumos veterinários e matérias-

primas”, não se aplica por tratar-se de uma cultura agrícola e não atividade pecuária. 
 

Além das propriedades rurais beneficiárias, recentemente a Prefeitura de 
Magé inaugurou o CEPTA - Centro de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias 
Agropecuárias, localizada na área rural do próprio município e que tem por finalidade 

instalar cultivos experimentais agrícolas e produção de sementes de interesse da 
agricultura local. Nesta área estão sendo implantados atualmente experimentos com 

materiais propagativos de batata-doce Beauregard (ramas), mandioca (manivas), e 
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sementes de milho e feijão biofortificados. Estão sendo testados três tratamentos, 
considerando-se: T1 – Testemunha (sem insumos agrícolas); T2 – Correção do solo, 
adubação orgânica e; T3 - Correção do solo, adubação orgânica e irrigação. Esses 

experimentos testam formas mais naturais de plantio e foram demonstrados para os 
agricultores familiares do município e para os participantes da V Reunião de 

Biofortificação realizada no mês de outubro de 2015, cuja Foto 1 demonstra o cultivo 
em dezembro/2015 quando a equipe da Embrapa Agroindústria de Alimentos fez 
uma visita à Unidade Demonstrativa em Magé. 

 
 

 
Foto 1. Cultivo de batata-doce Beauregard, CEPTA, dez./2015. 

 
 

4.1.2. Avaliação dos Impactos – aspecto qualidade ambiental 
 
 

Tabela 6 – avaliação dos impactos – aspecto qualidade ambiental 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Produtores 

Média 

Geral 

Emissões à atmosfera Sim 0 0 

Qualidade do solo Sim 0 0 

Qualidade da água Sim 0 0 

Conservação da biodiversidade Sim 0 0 

Recuperação ambiental Sim 0 0 

 

Considerando-se o “aspecto qualidade ambiental” verificou-se que não houve 
impacto sobre os indicadores quando comparados ao cultivo de outras variedades 

de batata-doce. Os agricultores mantiveram os mesmos sistemas de cultivos 
praticados para as outras variedades. Cabe destacar que a introdução da cultivar de 

batata-doce Beauregard não reduziu o plantio e a diversidade de outras cultivares 
nas propriedades, o que pode ser considerado um aspecto relevante de 
conservação e ampliação da diversidade genética dos cultivos. 
 
 

4.2 – Avaliação dos Impactos Sócio-ambientais  
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4.2.1. Avaliação dos Impactos – aspecto respeito ao consumidor 
 
 

Tabela 7 – avaliação dos impactos – aspecto respeito ao consumidor 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Qualidade do produto Sim 0 0 

Ética produtiva Sim 4,8 4,8 

 

Considerando-se o “aspecto respeito ao consumidor” verificou-se que houve 
impactos positivos quando comparados ao cultivo de outras variedades de batata-

doce. Embora o indicador “qualidade do produto” não tenha sofrido alteração visto 
que não foi possível constatar a redução de resíduos químicos, segundo 
depoimentos de produtores, a batata-doce biofortificada apresentou maior tolerância 

à ataques de pragas e doenças em comparação às outras variedades. 
Os agricultores mantiveram os mesmos sistemas de cultivos praticados para 

as outras variedades. Cabe destacar que a introdução da cultivar de batata-doce 
Beauregard não reduziu o plantio e a diversidade de outras cultivares nas 
propriedades. 

Quanto ao indicador “ética produtiva”, houve um moderado aumento na 
variável “captação de demandas da comunidade”, tanto no local quanto no entorno; 

em relação à variável “projeto de extensão/transferência de tecnologia” houve 
também um aumento moderado considerando apenas o “local”, contudo no “entorno” 
houve um grande aumento visto que os técnicos da secretaria de agricultura 

distribuíram as ramas para os produtores interessados, divulgaram informações e 
ofereceram orientação técnica para o plantio e tratos culturais necessários, ações 

estas fortalecidas pela parceria do projeto de transferência de tecnologia (MP4 
Embrapa) com as secretarias municipais de agricultura. Já as variáveis de bem-estar 
animal que também compõem este indicador não se aplicam por razões obvias. 

  
 

4.2.2. Avaliação dos Impactos – aspecto emprego 
 
 

Tabela 8 – avaliação dos impactos – aspecto emprego 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Produtores 

Média 

Geral 

Capacitação Sim 1,75 1,75 

Qualificação e oferta de trabalho Sim 0,02 0,02 

Qualidade do emprego Sim 0 0 

 

Considerando o “aspecto emprego” foi observado que o indicador 

“capacitação” teve moderado aumento nas variáveis “capacitação local de curta 
duração” e “nível de capacitação” tendo em vista orientações técnicas dirigidas aos 
agricultores e técnicos locais das Secretarias Municipais de Agricultura dos dois 

municípios; participação no Mutirão Agroecológico dos agricultores de Magé; 
fornecimento de material impresso, como cartilhas e folhetos; e um treinamento 

básico realizado durante o “Dia de Campo” realizado no mês de outubro no CEPTA 
– Centro de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias Agropecuárias em Magé. 

No indicador “qualificação e oferta de trabalho” houve um aumento moderado 

na variável “condição de contratação” tendo em vista que alguns produtores 
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contrataram trabalhadores temporários pelo menos uma vez por semana para o 
conjunto das atividades nos estabelecimentos rurais.   

Para o indicador “qualidade do emprego” não houve alteração em relação ao 

que já vinha sendo praticado, pois se verificou que o trabalho é predominantemente 
familiar.  

  
 
4.2.3. Avaliação dos Impactos – aspecto renda 

 
 

Tabela 9 – avaliação dos impactos – aspecto renda 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Geração de renda Sim 6,25 6,25 

Diversidade de fontes de renda Sim 2,5 2,5 

Valor da propriedade Sim 4,25 4,25 

 

Considerando o “aspecto renda” foi constatado que houve impactos positivos 
quando comparados ao cultivo de outras variedades de batata-doce. O indicador 

“geração de renda” teve uma grande alteração devido ao fato da batata Beauregard 
ser comercializada pelo dobro do preço. A composição deste indicador foi afetada 

pela grande alteração na variável “segurança – garantia de obtenção” visto que a 
venda para compradores intermediários e consumidores diretos tiveram grande 
interesse pela continuidade de aquisição desse produto e em quantidades maiores, 

o que gera perspectiva de aumento de produção e venda para as safras futuras. Já 
as variáveis “distribuição” e “montante” foram moderadamente afetadas em virtude 

do pagamento de empregados temporários (diaristas) e pelo aumento proporcional 
do montante decorrente do maior preço de venda desse produto quando comparado 
ao preço da batata-doce comum. 

Quanto ao indicador “diversidade de fontes de renda” houve um aumento 
moderado nas variáveis “agropecuária no estabelecimento” e “não agropecuária no 

estabelecimento”. Na primeira, devido à introdução da tecnologia propriamente dita, 
no conjunto das atividades das propriedades rurais, e a segunda, na transformação 
da batata-doce em farinha, massas e bolos para fins comerciais. 

No indicador “valor da propriedade” verificou-se moderado aumento na 
variável “conservação dos recursos naturais” em razão de práticas conservacionistas 

de cultivo (cultivo em nível e práticas de produção orgânica) e grande aumento na 
variável “preço de produtos e serviços” decorrente de maior aceitação no mercado e 
consequente valorização do preço do produto.  
 
 

4.2.4. Avaliação dos Impactos – aspecto saúde 
 
 

Tabela 10 – avaliação dos impactos – aspecto saúde 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0 0 

Segurança e saúde ocupacional Sim 0 0 

Segurança alimentar Sim 14,4 14,4 
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No “aspecto saúde” não se verificou alterações nos indicadores “saúde 
ambiental e pessoal” e “segurança e saúde ocupacional” à partir da introdução da 
tecnologia. 

Considerando-se o indicador “segurança alimentar” observou-se grande 
alteração com a introdução da batata-doce Beauregard. Para esta análise cabe 

esclarecer que “pontual” trata-se do estabelecimento rural beneficiário da tecnologia; 
“local” a comunidade rural circunvizinha e, “entorno” as sedes dos municípios de 
Magé, Itaguaí e Rio de Janeiro, consumidoras da batata-doce produzida. A 

introdução da tecnologia possibilitou ofertar o produto pela primeira vez aos 
consumidores desses três municípios, em pequena escala, porém com perspectiva 

de aumento da produção pelos agricultores beneficiários e inclusão de outros 
agricultores interessados em acessar a tecnologia. Em termos de “qualidade 
nutricional do alimento” constatou-se um significativo aumento pela própria natureza 

da tecnologia que apresenta maior teor de pró-vitamina A quando comparada às 
demais opções de batata-doce. Ressalta Fernandes et. Al. (2014) que “A batata-

doce biofortificada Beauregard é mais nutritiva que as outras variedades cultivadas 
no Brasil. Isso porque a coloração alaranjada da polpa sinaliza a presença do alto 
teor de betacaroteno (em média, 115 mg/Kg de raiz, em contraste com menos de 10 

mg/kg de raiz nas cultivares de polpa branca e creme cultivadas no Brasil), 
substância que no organismo humano transforma-se em vitamina A. Estima-se que 

o consumo de 25 a 50 gramas da batata-doce biofortificada possa suprir as 
necessidades diárias de vitamina A, uma substância muito importante para a saúde 
da população, especialmente crianças, uma vez que ajuda a prevenir distúrbios 

oculares e doenças da pele, auxilia no crescimento e no desenvolvimento e fortalece 
a defesa do corpo contra infecções. A vitamina A também age como antioxidante, ou 
seja, combate os radicais livres que aceleram o envelhecimento e ocasionam 

diversas doenças”.  
A qualidade nutricional também é favorecida e influenciada pelas práticas do 

manejo agroecológico e pela oferta do produto em circuitos curtos de 
comercialização que possibilitam a compra do alimento ainda fresco e em ótimas 
condições de conservação e apresentação. 

 
 
4.2.5. Avaliação dos Impactos – aspecto gestão e administração 
 
 

Tabela 11 – avaliação dos impactos – aspecto gestão e administração 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Produtores 

Média 

Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 1 1 

Condição de comercialização Sim 2,25 2,25 

Disposição de resíduos Sim 3 3 

Gestão de insumos químicos Sim 0 0 

Relacionamento institucional Sim 1 1 

 
 

No aspecto “gestão e administração” verificou-se um moderado aumento do 

indicador “dedicação e perfil do responsável” em virtude da participação dos 
agricultores em atividades de demonstração e capacitação para o cultivo e manejo 

da tecnologia oferecida. 
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Em termos de “condição de comercialização” notou-se que a introdução 
dessa nova cultivar foi incorporada às outras atividades agrícolas desenvolvidas 
pelos estabelecimentos rurais, ampliando e diversificando a produção e oferta de 

alimentos por esses agricultores. Pelo fato dessa tecnologia apresentar 
características particulares em termos de textura, cor e sabor, os agricultores 

apresentam o produto destacando esses diferenciais aos compradores 
intermediários e consumidores. Como resultado verificou-se haver boa aceitação do 
produto evidenciado por novas e maiores encomendas. Relativamente à 

transformação do produto in natura em alimento processado foi relatado a produção 
de farinha de batata-doce biofortificada, massas e bolos como estratégia de 

diversificação e verticalização da produção, em pequena escala familiar. 
O indicador “disposição de resíduos” foi afetado, positivamente, em termos de 

aproveitamento integral das ramas de batata-doce Beauregard para ampliação da 

área plantada e doação à outros agricultores interessados no cultivo e que não 
haviam sido beneficiados anteriormente em virtude da pequena disponibilidade de 

ramas nesses municípios. 
O indicador “gestão de insumos químicos” não sofreu alteração. Cabe 

destacar que apenas um agricultor faz uso de insumos químicos e os demais 

utilizam insumos e práticas de produção orgânica. O agricultor que pratica 
agricultura convencional relatou não ter feito alteração nas práticas de manejo com a 

introdução da nova tecnologia de cultivo de batata-doce. 
O indicador “relacionamento institucional” teve uma pequena alteração em 

razão do acompanhamento e assistência técnica oferecida pelos extensionistas das 

prefeituras locais para o cultivo e manejo da batata-doce Beauregard e por 
orientações e visitas dos técnicos da Embrapa. 
 

 
4.3 – Avaliação dos Impactos Desenvolvimento Institucional  

 
4.3.1. Avaliação dos Impactos – aspecto capacidade relacional 
 

 
Tabela 12 – avaliação dos impactos – aspecto capacidade relacional 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Relações de equipe / rede de pesquisa Sim 8,2 8,2 

Relações com interlocutores (beneficiários, 
parceiros, fornecedores e financiadores) 

Sim 11,2 11,2 

 

No aspecto “capacidade relacional” verificou-se um aumento significativo do 
indicadores “relações de equipe / rede de pesquisa” e “relações com interlocutores” 

decorrente das contribuições das variáveis componentes. 
As variáveis “diversidade de especialidade” e “interdisciplinaridade” contabilizaram 
alterações positivas decorrentes da ação conjunta e da participação de técnicos com 

especialidades distintas, dentre as quais, especialistas em transferência de 
tecnologia, socioeconomia, agricultura familiar e desenvolvimento rural, nutrição e 

saúde, gerenciamento de projetos, comunicação, processamento de alimentos e 
análises laboratoriais. 

Dentro da rede BioFORT foi executado o projeto de transferência de 

tecnologia (MP4 SEG 04.11.10.019.00); foram desenvolvidos produtos processados 
a partir da batata-doce beauregard (farinha, bolos, biscoitos, etc.); elaboraram-se 
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tabelas nutricionais que possibilitaram resultados positivos sobre os variáveis 
“referencial conceitual / metodológico”, “apropriação metodológica por membros da 
rede” e “grupos de estudos / pesquisa formalizados”. 

Em outubro de 2015 teve a realização da V Reunião Anual de Biofortificação, 
em São Paulo, impactando positivamente a variável “Eventos técnico-científicos 

formais realizados”. 
Nas “relações com interlocutores” pode-se destacar o relacionamento com os 

agentes públicos dos municípios de Magé e Itaguaí, com os agricultores 

multiplicadores de ramas e produtores de batata-doce, além da relação com técnicos 
da rede BioFORT de outras UDs e agentes externos, inclusive com agentes 

financiadores. Essas relações se dão através de diversos instrumentos de 
comunicação como: e-mails, videoconferências, WhatsApp, telefonemas e reuniões 
presenciais. 

Esta relação com diferentes interlocutores possibilitou a realização de 
diversas ações e atividades, dentre as quais, participação no Mutirão Agroecológico 

dos agricultores de Magé, reuniões e visitas técnicas nos dois municípios, Dia de 
Campo em Magé, participação na Exposição Agropecuária de Itaguaí, etc. que 
culminaram com a inserção da tecnologia de batata-doce Beauregard junto aos 

agricultores familiares no estado do Rio de Janeiro.  
Pode-se concluir que a rede de relacionamentos construída possibilitou obter êxito 

nas ações e na obtenção de resultados expressivos.  
 
 
4.3.2. Avaliação dos Impactos – aspecto capacidade científica-tecnológica 
 
 

Tabela 13 – avaliação dos impactos – aspecto capacidade científica-tecnológica 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Produtores 

Média 

Geral 

Instalações (métodos e meios) Sim 1,6 1,6 

Recursos do projeto (captação e execução) Sim 3,8 3,8 

 

Em se tratando do aspecto “capacidade científica-tecnológica” verificou-se 
uma pequena alteração no indicador "instalações" resultante da aquisição de 

material bibliográfico e da informatização do projeto, como por exemplo, a utilização 
do software MS-Project para a gestão do projeto como um todo. 

O indicador “recursos do projeto”, captado e executado, possibilitaram 
investimentos em ações e atividades para aquisição de material bibliográfico, 
informatização, contratação de consultores e estagiários, e pagamento de diárias, 

traslados e estadas. 
 

 
4.3.3. Avaliação dos Impactos – aspecto capacidade organizacional 
 

 
Tabela 14 – avaliação dos impactos – aspecto capacidade organizacional 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Equipe / Rede de pesquisa Sim 4,2 4,2 

Transferência / Extensão Sim 10,7 10,7 
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O aspecto “capacidade organizacional” foi afetado pelos resultados dos 
indicadores “equipe / rede de pesquisa” e “transferência / extensão”. O primeiro 
indicador evidenciou a participação em eventos técnico-científicos, tais como, “LX 

Programa Cooperativo Centroamericano el Melhoramento de Cultivos y Animales 
(PCCMCA)”, fórum que durou de 04 a 07 de maio de 2015 na Guatemala e, pela 

organização da V Reunião Anual de Biofortificação, além de participação em cursos 
e treinamentos, estudo de composição de tabela nutricional, experimento de campo 
para multiplicação de ramas de batata-doce e adoção de um software de gestão e 

qualidade, o programa MS-Project. Treinamento em Plataforma de 
Compartilhamento Online (Sharepoint Microsoft Cia.). 

O indicador “transferência / extensão” apresentou resultado significativo em 
razão de cursos e treinamentos realizados para público externo e mais de duas 
centenas de participantes nesses eventos (Seminário Estadual de Sementes 

Agroecológicas – Nova Friburgo/2014, Mutirão Agroecológico – Magé/2014, 
Exposição Agropecuária de Itaguaí/2015, Dia de Campo em Magé/2015). Também 

colaborou para o alcance desses resultados a implantação pelas prefeituras 
parceiras do projeto, de Unidades Demonstrativas Locais que são utilizadas para 
treinamentos de técnicos e agricultores e para multiplicação de sementes e ramas 

destinadas aos agricultores interessados. As inserções de matérias jornalísticas em 
diferentes mídias também contribuíram para a publicização do projeto. Envolvendo 

toda a Rede BioFORT, houveram 113 inserções na mídia em 2015. 
 
 
4.3.4. Avaliação dos Impactos – aspecto produtos de pesquisa e 
desenvolvimento  
 

 
Tabela 15 – avaliação dos impactos – aspecto produtos de pesquisa e 

desenvolvimento  

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Produtores 
Média 
Geral 

Produtos de P&D Sim 4,0 4,0 

Produtos Tecnológicos Sim 0,40 0,40 

 

 
No aspecto “produtos de pesquisa e desenvolvimento” verificou-se 

significativo impacto decorrente de apresentações em congressos e artigos 
indexados, bem como defesa de dissertação de mestrado intitulada "Aceitação de 
Produtos Agrícolas Biofortificados na Merenda Escolar do Município de Itaguaí- 

RJ", que contou com a participação de 327 estudantes no teste sensorial, defendida 
por Carolina Claudio de Oliveira Silva, no Programa de Pós-Graduação em Ciência 

de Alimentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientada pela 
pesquisadora Dra. Rosires Deliza, do Laboratório de Análise Sensorial e 
Instrumental da Embrapa Agroindústria de Alimentos (BASTOS, 2015). Elaboração 

de uma nova edição do Website tornando-o mais interativo, intuitivo e informativo 
além de integra-lo às redes sociais. Também colaborou a publicação do guia 

“Biofortificação da batata-doce beauregard (FERNANDES et.al., 2014)”, criação do 
novo Folder Biofortificação no Brasil - Edição 2015 e lançamento dos Anais da V 
Reunião de Biofortificação no Brasil (EMBRAPA, 2015). Em termos de “produtos 

tecnológicos” foram testadas a produção de farinha de batata-doce biofortificada e 
sua utilização na fabricação de massas, bolos e biscoitos. 
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4.4. Análise dos Resultados 

 
Índice de impacto Social: 2,88 

 
 

A avaliação de impacto social levou em consideração os cinco aspectos 
propostas pela metodologia do Ambitec-Agro, que são, respeito ao consumidor, 
emprego, renda, saúde, e gestão e administração. 

As ações de transferência de tecnologia do projeto BioFORT iniciaram-se no 
ano de 2013 no estado do Rio de Janeiro, a partir de convênio firmado com a 

prefeitura do município de Itaguaí. Posteriormente estenderam-se as ações firmando 
parceria também com a prefeitura do município de Magé. 

Para a implementação dos cultivos de batata-doce Beauregard, a Embrapa 

repassou às prefeituras locais pequenos lotes de ramas-sementes, que por sua vez, 
repassaram para alguns agricultores parceiros replicarem em pequenas áreas para 

depois serem utilizadas para os plantios de produção de batata-doce. A ramas-
sementes chegavam à unidade da Embrapa Agroindústria de Alimentos advindos de 
outras UDs, sediadas em outros estados. Enviadas em caixas de papelão via 

correio, não chegavam em condições ideiais para a replicação. Após a operação de 
triagem, algumas ramas eram descartadas em virtude de sua completa desidratação 

que inviabilizava o plantio. O restante das ramas era enviado aos municípios, mas, 
geralmente, encontravam-se semi-desidratadas o que dificultava a qualidade dos 
primeiros cultivos. 

Outro fator que afetou os plantios no período foi decorrente das alterações 
nas condições climáticas. O estado do Rio de Janeiro teve períodos prolongados de 
seca em épocas (meses) tradicionalmente chuvosos. Isto comprometeu o 

pegamento das ramas para produção das sementes e também a própria produção 
de batatas-doces para o consumo e venda. 

Para contornar parcialmente essas dificuldades foram instaladas pelas 
prefeituras locais campos de multiplicação de sementes com a utilização de 
sistemas de irrigação para compensar os períodos de estiagem. Com esses campos 

instalados as prefeituras poderão fornecer mudas em melhor qualidade e em maior 
quantidade para os agricultores parceiros, ampliando as áreas de cultivo e o número 

de agricultores familiares beneficiários do projeto. Os efeitos dessa estratégia 
poderão ser sentidos já nos próximos anos, visto que esses campos foram 
instalados recentemente e somente agora se inicia o repasse das mudas aos 

agricultores. 
Apesar das dificuldades enfrentadas durante todo o período considerado, já é 

possível observar, pelo menos preliminarmente, alguns impactos sociais positivos do 
projeto no estado do Rio de Janeiro. 

Todos os cinco aspectos que compõem o Índice de Impactos Sociais 

contribuíram para essa pontuação. Dentre os indicadores que mais contribuíram 
foram: ética produtiva com pontuação de 4,8 (aspecto respeito ao consumidor), 

capacitação 1,75 (aspecto emprego), todos os indicadores do aspecto renda 
pontuaram, segurança alimentar, 14,4 (aspecto saúde) e, condições de 
comercialização, 2,25 e resíduos, 3 (aspecto gestão e administração). Os demais 

indicadores não pontuaram ou tiveram uma pequena pontuação. 
Esperam-se, futuramente, maiores índices dos indicadores de impacto social 

decorrente das ações em curso, sobretudo, com a regularização no fornecimento de 
ramas-sementes aos agricultores, melhor qualidade das ramas produzidas, 
ampliação de áreas de cultivo e número de agricultores beneficiados. 
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4.5. Análise dos Resultados 

 
Índice de impacto de Desenvolvimento Institucional: 4,85 

 
A avaliação de impacto de desenvolvimento institucional levou em 

consideração os quatro aspectos propostos pela metodologia do Ambitec-Agro, que 
são Capacidade Relacional, Capacidade Científica-Tecnológica, Capacidade 
Organizacional e Produtos de P&D. Todos os indicadores propostos pontuaram e 

contribuíram significativamente para o índice de desenvolvimento institucional, com 
destaque para os indicadores de relações de equipe e com interlocutores (aspecto 

capacidade relacional) e transferência (aspecto organizacional) que alcançaram os 
maiores pontuações. 

O índice de Desenvolvimento Institucional poderia ter alcançado melhores 

resultados caso tivesse sido possível estabelecer convênios com outros municípios 
interessados e que procuraram apoio pelo projeto BioFORT para implementação em 

suas comunidades. Contudo, problemas com a negativação de certidões das 
prefeituras interessadas impediram o estabelecimento do convênio para a atuação 
do projeto. Tão logo as prefeituras municipais desses municípios resolvam esses 

problemas, o projeto BioFORT poderá expandir sua atuação no estado do Rio de 
Janeiro, atendendo mais agricultores familiares e, indiretamente, os consumidores. 

De todo modo, o empenho da equipe do projeto e as parcerias estabelecidas 
demonstram a grande capacidade de relacionamento e organizacional, aspectos que 
possibilitaram o alcance desse índice e que são os pilares para manutenção e 

expansão das ações de todo e qualquer projeto que vislumbre transferir tecnologia 
para e com o setor produtivo.  
  
 
5. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS  

 
 Está é a primeira avaliação de impacto da tecnologia de batata-doce 
biofortificada que é realizada no estado do Rio de Janeiro. Como já foi dito 

anteriormente, seu objetivo era traçar a linha de base para futuras avaliações, em 
anos posteriores. E adotou-se como critério de corte para escolha dos agricultores 

parceiros, aqueles que cultivavam, consumiam e vendiam a produção de batata-
doce biofortificada em razão da grande amplitude de variáveis propostas e a serem 
analisadas pela avaliação de impacto de tecnologia. 

 Nesta avaliação preliminar foi possível observar que todas as dimensões 
(econômica, socioambiental, desenvolvimento institucional) em análise para 

avaliação de impacto apresentaram índices positivos e perspectiva de melhores 
resultados para anos posteriores, visto que a pequena disponibilidade de ramas-
sementes e as intempéries climáticas (períodos de secas) foram os principais fatores 

que afetaram os impactos sociais e econômicos do cultivo da batata-doce.  
 Os impactos econômicos foram gerados graças ao benéfico valor nutricional 

inserido na batata biofortificada. Os consumidores que tiveram acesso a esta batata 
reconheceram tal diferencial e aceitaram pagar preços bem superiores ao da batata 
doce tradicional. 

 Em termos de avaliação dos impactos de desenvolvimento institucional houve 
significativa pontuação em virtude da produtiva relação com os parceiros locais. Este 

índice poderia ter sido maior caso tivessem sido firmados convênios com outras 
prefeituras municipais interessadas. Porém, dificuldades legais dos municípios 
impediram, por ora, que fossem firmados convênios. 
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 O interesse demonstrado por outras prefeituras bem como as parceiras 
atuais, o entusiasmo dos agricultores parceiros, a aceitação dos consumidores, bem 
como toda a estrutura de suporte do projeto BioFORT são valores que permitem 

vislumbrar um campo de possibilidades e potencial de ampliação das ações do 
projeto e, desta maneira, obter resultados significativos de impacto da tecnologia 

transferida.  
 
 
6. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
6.1. Estimativa dos Custos 

 
Tabela 19 – Estimativa de custos 
Ano Custeio de 

Pesquisa  
(R$) 

Depreciação de 

capital 
(R$) 

Custos de 

Administração 
(R$) 

Transferência de 

Tecnologia 
(R$) 

Custo Total 

(R$) 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 10.840,96 29.071,92 5189,40 45.102,28 

 
6.2. Análise dos Custos 

 
 Para calcular os custos da tecnologia, foi usada uma abordagem baseada na 

alocação real de recursos. Os custos totais representam a soma dos custos diretos e 
dos custos indiretos e podem ser categorizados da seguinte maneira (Ávila, 2006: 
17): 

 
a) Custeio da Pesquisa: refere-se aos gastos anuais com a geração da 

tecnologia (exceto pessoal) estimados com base no orçamento dos 

subprojetos ou planos de ação; 

b) Depreciação de Capital: corresponde à depreciação anual de todos os bens 

do Centro de Pesquisa, distribuída segundo a participação da tecnologia no 

esforço de pesquisa do Centro. 

c) Custos de Administração: referem-se a uma parcela dos custos fixos (custos 

indiretos) que são atribuídos à tecnologia. 

d) Custos de Transferência Tecnológica: referem-se à remuneração anual bruta 

mais encargos sociais do pessoal envolvido na geração e na transferência da 
tecnologia, acrescentados aos custos realizados pelo Centro de Pesquisa 

para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia sob avaliação. 
 

 Como mencionado acima, o processo voltado para a adoção da tecnologia foi 

iniciado em 2013. Este início se estendeu ao ano 2014 e correspondeu a um 
conjunto de iniciativas englobando essencialmente a articulação entre a Embrapa 

Agroindústria de Alimentos e outras organizações tais como prefeituras, associações 
e cooperativas. Para este período, não há dados relativos aos custos acima 
definidos. 

 Com relação à tecnologia que está em avaliação, os dados disponibilizados 
se referem ao ano 2015. Eles foram coletados por meio de contatos com colegas 

dos setores de gestão financeira, de gestão de pessoas e de transferência de 
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tecnologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Eles foram tratados e analisados 
de acordo com as definições dos custos acima descritas. 
 No que diz respeito ao Custeio de Pesquisa, não houve atividades voltadas 

para a geração ou validação desta tecnologia na Embrapa Agroindústria de 
Alimentos, unidade de pesquisa localizada no Rio de Janeiro. Tratou-se apenas de 

transferência da tecnologia a agricultores atuando em municípios fluminenses. 
Portanto, o custo de pesquisa é nulo.  
 Os custos de depreciação e de administração foram calculados com base em 

informações repassadas pelo Setor de Orçamento e Finanças da Unidade (SOF) e 
representam respectivamente 24% e 64% dos custos totais.  

 Quanto aos custos de transferência da tecnologia, eles giraram em torno de 
12% dos custos totais de 2015, ano em que ocorreu efetivamente a transferência da 
tecnologia propriamente dita. 

 
 
7. ANÁLISE BENEFÍCIO/CUSTO 

 
 Apesar de a adoção da tecnologia ser iniciada em 2013, os anos 2013 e 2014 

não aparecem nos fluxos de benefícios e custos da tecnologia porque foram apenas 
os de articulação. Para esses dois anos, não há dados registrados referentes ao 

cultivo da batata doce biofortificada nos municípios de Itaguaí e Magé. O ano-base 
para a avaliação dos impactos é 2015. Para os outros anos que estão na Tabela 
abaixo colocada, os benefícios e custos foram projetados. 

 Sendo assim, as linhas da Tabela fornecem as seguintes informações: a) o 
fluxo de benefícios se refere à sequência das contribuições da Embrapa nos 
benefícios líquidos gerados (ou a serem gerados) pela tecnologia (70%); b) o fluxo 

de custos traduz a sequência dos gastos feitos (ou a serem feitos) pela Embrapa em 
termos de depreciação de capital, administração e transferência da tecnologia; c) o 

fluxo de benefícios líquidos corresponde à sequência dos resultados obtidos após a 
subtração dos gastos da Embrapa de suas contribuições.. 
 

Tabela. Fluxo de Benefícios e Custos do Cultivo de batata-doce biofortificada 
nos municípios de Magé e Itaguaí - RJ 

 
Ano Custo Total Benefício Total 

2015 45.102,00 18.014,00 - 27.088,00 

2016 45.102,00 23.418,00 - 21.684,00 

2017 45.102,00 30.444,00 - 14.659,00 

2018 45.102,00 39.577,00 -  5.526.00 

2019 45.102,00 51.450,00 + 6.348,00 

2020 45.102,00 66.885,00 + 21.782,00 

2021 45.102,00 86.950,00 + 41.848,00 

2022 45.102,00 113.035,00 + 67.933,00 

2023  113.035,00 + 113.035,00 

2024  113.035,00 + 113.035,00 

2025  113.035,00 + 113.035,00 

2026  113.035,00 + 113.035,00 

2027  113.035,00 + 113.035,00 

2028  113.035,00 + 113.035,00 

2029  113.035,00 + 113.035,00 
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2030  113.035,00 + 113.035,00 

2031  113.035,00 + 113.035,00 

2032  113.035,00 + 113.035,00 

2033  113.035,00 + 113.035,00 

2034  113.035,00 + 113.035,00 

TIR 37,10% 
VPL (6%) 
Em Mil Reais 

661,00 

R B/C 3,23% 

 

 
 Nos anos incluídos no período de 2016 a 2034, as projeções foram feitas da 
seguinte maneira. 

 Para os anos de 2016 a 2022, o custo total foi mantido igual ao de 2015. Foi 
entendido que o pessoal técnico alocado acompanhará a aplicação da tecnologia até 

2022. Mas, com a possibilidade de ajustes no número de viagens realizadas e na de 
materiais distribuídos, a média dos custos anuais foi projetada para estar no mesmo 
nível que o de 2015. Neste mesmo período (2016-2034), os benefícios anuais 

variaram, aumentando anualmente em razão de uma taxa de 30%. Este expressivo 
aumento projetado se explica pelo alto potencial de adoção da tecnologia nos 

municípios fluminenses. Enquanto a área total plantada em batata doce no estado 
do Rio de Janeiro (compostos de 92 municípios) é de 938 hectares (IBGE, 2013), a 
utilizada pelas sete explorações agrícolas beneficiárias localizadas nos municípios 

de Itaguaí e Magé foi apenas de 2,33 hectares.  
 Foi considerado que, a partir de 2023, a difusão da tecnologia atingirá um 
nível bastante elevado, criando um ambiente adequado em que a comunidade dos 

produtores agrícolas do estado do Rio de Janeiro terá autonomia técnica para 
assegurar a continuidade do cultivo da batata doce biofortificada. O pessoal técnico 

alocado pela Embrapa não precisará continuar capacitando e acompanhando os 
agricultores a respeito da tecnologia. Por isso, não foram projetados custos anuais 
para o período de 2023 a 2034. Ainda mais, para este período, os benefícios anuais 

são mantidos idênticos ao de 2022 já que o nível de conhecimentos tecnológicos 
adquiridos pelos agricultores permitirá obtê-los. 
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