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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 

TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
 

1. - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Adubação verde antecedendo a cultura do milho sob manejo em bases 
agroecológicas 

 

1.2. Descrição Sucinta 

 

A adubação verde é uma prática agrícola milenar que tem o objetivo de melhorar a 

capacidade produtiva dos solos através da oferta de material orgânico vegetal não 

decomposto, o qual é produzido por plantas cultivadas exclusivamente para este fim 

manejadas no início do ciclo reprodutivo (Cunha, 2008). As espécies utilizadas como 

adubos verdes são estratégicas em sistemas de rotação de culturas, para cultivos 

entre as culturas de interesse econômico, bem como para consórcios, 

proporcionando expressivos benefícios, como: 1) rápida cobertura do solo e grande 

produção de massa para o sistema solo, podendo melhorar o seu nível de matéria 

orgânica; 2) boa produção de massa para formação da cobertura morta, 

favorecendo o sistema plantio direto; 3) reciclagem de nutrientes lixiviados em 

profundidade, ou seja, recuperação de nutrientes que seriam perdidos para as 

camadas mais profundas do solo; 4) fornecimento de nitrogênio fixado diretamente 

da atmosfera por leguminosas; 5) intensificação das atividades biológicas no solo; 6) 

aumento da capacidade de armazenamento de água no solo; 7) proteção do solo 

contra ventos, chuvas e radiação solar em curto espaço de tempo; 8) diminuição da 

infestação de ervas invasoras, na incidência de pragas e patógenos nas culturas de 

interesse econômico; 9) descompactação do solo, melhoria na estruturação e na 

circulação de ar no solo; 10) diminuição na variação da temperatura do solo 

(temperatura mais constante); 11) melhoria do aproveitamento e eficiência de 

adubos e corretivos; 12) auxilia na recuperação de solos de baixa fertilidade. 
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Para o cultivo de adubos verdes antes da cultura de interesse econômico, uma das 

principais práticas recomendadas consiste no cultivo de gramíneas ou outra espécie 

não leguminosa, antecedendo ao plantio da leguminosa de interesse alimentício 

e/ou comercial, utilizando-se espécies como: aveia, centeio, nabo-forrageiro e 

milheto. As plantas são roçadas ou cortadas com rolo-faca quando os adubos 

verdes estão no início da formação de grãos e, em seguida, realiza-se a semeadura 

direta da cultura leguminosa, como: feijão, soja, ervilha, entre outras, 

preferencialmente sem o uso de herbicidas. Por outro lado, quando se pretende 

plantar culturas como o milho, arroz, girassol, sorgo, entre outras, que não são 

fixadoras de nitrogênio ou possuem baixa capacidade de fixação, recomenda-se o 

pré-cultivo de espécies leguminosas, como: mucunas, guandus, crotalárias, feijão-

de-porco, ervilhaca, entre outras, pois os estudos têm demonstrado que essas 

leguminosas possuem a capacidade de viabilizar, através da fixação biológica, todo 

o nitrogênio necessário para as culturas de interesse alimentício e/ou comercial 

(Padovan et al., 2013a; Padovan et al., 2013b). 

 

 

1.3. Ano de Lançamento: 2011 
 
1.4. Ano de Início de adoção: 2011 

 

1.6. Abrangência 

 
Nordeste  Norte  Centro Oeste  Sudeste  Sul  

AL  AC  DF  ES  PR  
BA  AM  GO  MG  RS  
CE  AP  MS X RJ  SC  
MA  PA  MT  SP   
PB  RO   
PE  RR  
PI  TO  
RN   
SE  
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1.7. Beneficiários 

Os beneficiários da tecnologia são, principalmente, agricultores familiares, 

que buscam diversificar as atividades, diminuir custos e/ou integrar sistemas 

sustentáveis ou de bases agroecológicas na propriedade rural. 

 

2. - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA  

A cadeia produtiva na qual a tecnologia está inserida envolve principalmente a 

produção familiar e os seus impactos resultam principalmente em benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, tais como: a) incremento anual na produção de 

grãos e produtos de origem animal, sem a abertura de novas áreas; c) melhoria da 

renda familiar; d) maior profissionalização do setor e melhoria da qualidade de vida 

das famílias e da produtividade do trabalho; e) aumento do lucro, como resultado da 

maior produção e menor custo. 

No mercado de sementes, a adoção da tecnologia proporcionou aos 

produtores aumento na produção e comercialização de semente de espécies 

recomendadas para adubação verde. Algumas espécies, como crotalárias, por 

exemplo, tem uma grande demanda inclusive por produtores que cultivam grandes 

áreas com soja e milho e utilizam a adubação verde para controle de pragas, como 

nematoides. Nesse caso, a demanda tem se mostrado crescente visto as diversas 

utilizações atribuídas a estas plantas de cobertura. 

A utilização da prática da pré-semeadura de adubos verdes antecedendo 

culturas de interesse econômico é evidenciada pelos produtores em diversos 

aspectos: 

- ambiental: melhoria na qualidade do solo e a preocupação com o uso dos 

recursos naturais. 

- econômico: redução dos custos de produção com o uso continuado da 

tecnologia, menor utilização de insumos externos e aumento de produtividade das 

culturas plantadas após o cultivo da adubação verde. 

- social: geração de renda e melhoria nas condições de trabalho com a 

redução de uso de agrotóxicos. 
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3. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1-  Avaliação dos Impactos Econômicos 

 
A tecnologia gera impactos econômicos?  sim ( x  )  não (   )  
 

 

3.2. - Análise dos impactos econômicos 

Na avaliação de impacto econômico da tecnologia da adubação verde 

antecedendo a cultura do milho sob manejo em bases agroecológicas, utilizou-se o 

indicador de incremento de produtividade, visto que se compara o aumento da 

produção obtida com a cultura do milho sem a antecipação dos adubos verdes. 

Para a avaliação do impacto econômico foram estimados o Ganho Líquido - 

GL, por hectare, auferido pela adoção da tecnologia e o Benefício Econômico 

Regional - BER.  

Consideraram-se os benefícios econômicos desde o período de início da 

adoção da tecnologia até agora para comparação da evolução tanto da área de 

adoção quanto dos benefícios gerados. 

Os ganhos líquidos são decorrentes do cultivo do milho em sucessão aos 

adubos verdes. Na avaliação econômica, os preços relativos ao período do estudo 

foram corrigidos para o mês de fevereiro de 2016, utilizando-se Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP – DI), da Fundação Getúlio Vargas. 

Em 2010, ano de lançamento da tecnologia, o ganho unitário foi de R$ 

760,00, por hectare, enquanto que em 201 5 subiu para R$ 920,00 (Tabela 3.2.1) 

 

 
Tabela 3.2.1  - Ganhos Líquidos Unitários 

Ano Unidade de 
Medida       

UM 

Rendimento 
Anterior/UM 

(A) 

Rendimento 
Atual/UM    

(B)  

Preço 
Unitário 

R$/UM (C)  

Custo 
Adicional 

R$/UM (D) 

Ganho Unitário  
R$/UM                 

E=[(B-A)xC]-D 

2010  3.500,0 5.500,0 0,38  760,00 

2011  3.500,0 5.500,0 0,53  1.060,00 

2012  3.500,0 5.500,0 0,50  1.000,00 

2013  3.500,0 5.500,0 0,39  780,00 

2014  3.500,0 5.500,0 0,38  760,00 

2015  3.500,0 5.800,0 0,40  920,00 
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A participação da Embrapa Agropecuária Oeste, no desenvolvimento da 

tecnologia é de 80%. Assim, o ganho líquido da Embrapa, com a tecnologia em 2010 

foi de R$ 608,00, por hectare, enquanto que em 2015 atingiu R$ 736,00 (Tabela 

3.2.2).  

Não houve expansão da área cultivada com a tecnologia no período de 2010 

(ano da adoção da tecnologia) a 2015 (ano da análise), mantendo-se em 500 ha. No 

período, os benefícios econômicos regionais - BER, evoluíram de R$ 304.000,00, 

em 2010, para R$ 368.000,00, em 2015 (Tabela 3.2.2).  

 
Tabela 3.2.2 -  Total dos Benefícios Econômicos Regionais 

Ano Participação da 
Embrapa %    

(F) 

Ganho Líquido 
da Embrapa 

R$/UM   G=(ExF) 

Área de Adoção: 
Unidade de Medida-

UM 

Área de 
Adoção: 

QuantxUM 
(H) 

Benefício 
Econômico 

I=(GxH) 
2010 80% 608,00 

ha 
500 304.000,00 

2011 80% 848,00 500 424.000,00 
2012 80% 800,00 500 400.000,00 
2013 80% 624,00  500 312.000,00 
2014 80% 608,00  500 304.000,00 
2015 80% 736,00  500 368.000,00 

      
 
 
 

3.3. – Fonte de dados 

Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Dourados MS 5    5 
Ponta Porã MS 2    2 
Naviraí MS 1    1 
Terenos MS 1    1 
Bodoquena MS 1    1 
Juti MS 1    1 
Ivinhema MS 5    5 
Glória de 
Dourados 

MS 1    1 

Mundo Novo MS 1    1 
Campo Grande MS 1    1 
Amambai MS 1    1 
Tacuru MS 1    1 
Total   21    21 
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4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1. - Avaliação dos Impactos 

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

 

4.1.1. - Aspecto emprego 

Os impactos sociais relativos ao aspecto emprego podem ser visualizados na 

Tabela 4.1.1. A adoção da tecnologia não implicou em aumento na capacitação dos 

empregados e/ou responsáveis pela atividade. Isso apesar de não representar um 

índice positivo na amostra, reflete outra situação: o perfil dos entrevistados é 

caracterizado por produtores familiares que habitualmente já utilizam a adubação 

verde como opção de cobertura de solo, controle de pragas, alimentação animal, 

entre outras. A inovação, neste aspecto, é implementar sua utilização visando 

melhorias no sistema de produção de grãos e incrementos de produtividade. Sendo 

assim o aspecto emprego e capacitação não apontou índices elevados quando 

avaliado, pois não representou alteração quantitativa quanto à adoção da tecnologia, 

apenas uma mudança na forma de implantação da cultura pelo produtor. Quanto à 

oportunidade de emprego local qualificado, o indicador resultou em impacto igual a 

0,03, significando que todos os empregos, em geral familiares, foram dedicados às 

atividades ligadas diretamente às atividades de rotina no estabelecimento.  

A alteração na oferta de empregos se restringe à contratação de 

trabalhadores temporários, os quais são contratados apenas por curto espaço de 

tempo. Por outro lado, em casos semelhantes é observado o engajamento familiar, 

onde os filhos dos proprietários passam a assumir ou gerenciar parcialmente o 

controle da propriedade. Este indicador obteve impacto positivo igual a 0,02.  

A qualidade do emprego não foi alterada, apontando que a atividade mantém 

as condições de trabalho características do envolvimento familiar na condução das 

atividades na propriedade. No entanto, em vários depoimentos, foi destacado a 

qualidade relacionada à saúde dos trabalhadores envolvidos na atividade, já que 

utilizando práticas agroecológicas, o risco de contaminação/contato com 

agroquímicos é quase inexistente. 
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4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Capacitação Sim 0,00  0,00 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,03  0,03 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,02  0,02 
Qualidade do emprego  Sim 0,00  0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 

 

 

4.1.2. – Aspecto renda 

Os impactos sociais relativos ao aspecto renda podem ser visualizados na 

Tabela 4.1.2. A tecnologia da adubação verde antecedendo a cultura do milho sob 

manejo agroecológico apontou como índice de destaque positivo, totalizando 4,54. 

Houve uma variação em relação à 2014, onde o resultado avaliado atingiu 5,38. No 

entanto, outros índices relacionados ao aspecto renda foram superiores à avaliação 

anterior, como o índice relacionado ao valor da propriedade e aspecto de 

conservação dos recursos naturais, que passou de 3,13 para 3,69. Em seguida, o 

índice diversificação das fontes de renda agropecuárias no estabelecimento obteve 

o valor 2,26, também superior ao índice de 2,15 registrado anteriormente. Foi 

observado também moderada melhoria na segurança, distribuição e montante da 

renda.  

Como mencionado anteriormente, os entrevistados vêem na prática da 

utilização da adubação verde antecedendo culturas de interesse comercial uma 

possibilidade de diversificar as atividades na propriedade com incrementos em 

produtividade, e, ter com isso, possibilidade de negociar melhores oportunidades de 

mercado. Esse incremento na renda da propriedade é apontado pelos entrevistados 

como resultado da utilização da tecnologia. Já o indicador valor da propriedade, que 

relaciona a conservação dos recursos naturais foi destacado na visão dos 

entrevistados como um dos principais benefícios gerados pela tecnologia, fato este 

que sugere a preocupação do produtor com os recursos disponíveis, bem como 

destaca a importância de ter acessível TPPS que viabilizem a produção 

agropecuária com qualidade e comprometimento com a melhoria do meio ambiente.  

A diversificação das fontes de renda agropecuárias com utilização da 

adubação verde em pré-semeadura ao cultivo de outras espécies também foi 

destacado como um dos benefícios gerados na propriedade, pois permite que o 
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produtor possa utilizar as espécies visando produção de sementes e alimentação 

animal, por exemplo. 

A adoção da tecnologia em 2015 não implicou em aumento no investimento 

em benfeitorias, já que uma das principais mudanças no planejamento das 

atividades refere-se ao plantio das culturas. 

 

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 4,54  4,54 
Diversidade de fonte de renda Sim 2,26  2,26 
Valor da propriedade  Sim 3,69  3,69 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 

 

4.1.3. – Aspecto saúde 

 

Os impactos sociais relativos ao aspecto saúde podem ser visualizados na 

Tabela 4.1.3. A tecnologia proporcionou aumento no indicador saúde ambiental e 

pessoal com impacto positivo igual a 0,82. Este valor foi praticamente 41% superior 

ao registrado na avaliação anterior, que foi de 0,48. Isto é creditado principalmente à 

redução da utilização de agrotóxicos, considerando as práticas agroecológicas 

diretamente relacionadas com o uso da tecnologia. Outros benefícios apontados 

referem-se à redução da emissão de poluentes atmosféricos, poluentes hídricos e 

de geração de contaminantes do solo. Em geral, não houve alterações relacionadas 

ao acesso a esporte e lazer com a adoção da tecnologia. 

Em relação à segurança e saúde ocupacional, a qual retrata a exposição do 

trabalhador a fatores de periculosidade e insalubridade, o impacto desta variável é 

igual a 0,26, indicando que praticamente manteve-se inalterada ou foi reduzida a 

exposição a estes fatores. Com isto, percebe-se a preocupação dos produtores em 

melhorar as condições de trabalho e com a saúde do trabalhador. Tendo em vista 

que o perfil dos entrevistados já adota em parte diversas práticas agroecológicos, 

este indicador não foi destacado com intensidade. No entanto, foi evidenciado em 
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diversas falas, que a opção pela utilização da tecnologia está também vinculada às 

práticas mais sustentáveis de produção, incluindo neste caso o menor uso de 

insumos externos e produtos agroquímicos. Quanto à segurança alimentar, também 

não foi observado alteração neste aspecto, pois a tecnologia em si não promoveu 

este ganho para o produtor. A segurança alimentar é um dos princípios 

fundamentais que garante a sustentabilidade da unidade familiar e, portanto, está 

presente em todos os processos relacionados com a quantidade e qualidade 

nutricional do alimento fornecido. Neste sentido, o valor atribuído a este índice é 

bastante elevado no contexto de produção, mas não evidenciado por apenas uma 

prática e sim pelo conjunto de processos que envolvem as atividades agropecuárias 

no estabelecimento. No aspecto relacionado apenas à saúde, o item segurança 

alimentar foi de 0,87. 

 

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 0,82  0,82 
Segurança e saúde ocupacional Sim 0,26  0,26 
Segurança alimentar Sim 0,87  0,87 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 

 

4.1.4. – Aspecto gestão e administração 

 

Na Tabela 4.1.4 estão apresentados os impactos sociais de gestão e 

administração. A tecnologia da adubação verde antecedendo a cultura do milho sob 

manejo em bases agroecológicas proporcionou melhorias na capacitação dirigida à 

atividade e um moderado aumento quanto ao uso do sistema contábil. Esse índice 

está relacionado à dedicação e perfil do responsável e obteve um impacto positivo 

de 1,19. O uso do sistema contábil foi relacionado por alguns entrevistados como 

forma de controle e planejamento, tendo em vista o aumento de produtividade das 

culturas e consequente comercialização excedente, assim como inserção de novas 

culturas de interesse econômico no sistema produtivo. 
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Inerente ao perfil da agricultura familiar, particularmente para os produtores 

que optam por trabalhar em bases agroecológicas, a busca de conhecimentos é 

fundamental para manter-se na atividade. Na dinâmica destes sistemas produtivos é 

importante atualização contínua, seja através de modelos formais de capacitação ou 

mesmo por meio de troca de experiências entre os próprios agricultores.  

Quanto o relacionamento institucional, o valor de 2,33 foi diretamente 

associado à utilização de assistência técnica e adesão ao sistema de 

associativismo/cooperativismo. Esse fato pode ser relacionado à necessidade de 

atendimento técnico em vista da utilização de novas práticas, assim como a 

necessidade de comercialização do excedente de produção gerado. A condição de 

comercialização apresentou valor de 0,37 e pouco diferiu em relação ao índice da 

avaliação anterior, que foi de 0,33. 

 
 
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 1,19  1,19 
Condição de comercialização Sim 0,37  0,37 
Reciclagem de resíduos  Sim 0,00  0,00 
Relacionamento institucional Sim 2,33  2,33 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 

 

4.2. - Análise dos Resultados 

 

O Índice Geral de Impacto Social da tecnologia “Adubação verde 

antecedendo a cultura do milho sob o manejo em bases agroecológicas” resultante 

das entrevistas com os produtores que adotam a tecnologia alcançou valor igual a 

0,98 numa escala variável de -15 a +15.  

A variável geração de renda do estabelecimento foi o que obteve o maior 

índice, no valor de 4,54, indicando que a tecnologia trouxe melhorias em todos os 

aspectos renda, principalmente em fatores como segurança, estabilidade, melhoria 

na distribuição e montante da renda. Um dos apontamentos mais citados foi o 
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incremento em produtividade das culturas plantadas em sucessão aos adubos 

verdes.  

Outra variável importante e de grande destaque foi a de valor da propriedade 

que obteve um impacto positivo igual a 3,69. Este valor é devido aos benefícios 

gerados pela tecnologia que promovem melhoria na conservação dos recursos 

naturais, um dos principais aspectos apontados pelos entrevistados. Outro aspecto 

enumerado pela amostra foi a diversificação das fontes de renda agropecuárias na 

propriedade, com índice equivalente a 2,26.  

Comparativamente à avaliação anterior em 2014, o índice geral do impacto 

social da tecnologia aumentou de 0,98 para 1,17. Na amostra avaliada em 2015, foi 

observado uma redução no item geração de renda, que foi compensado pelo 

aumento de outras variáveis, como valor da propriedade, segurança alimentar e 

diversificação das fontes de renda no estabelecimento. 

Os índices que não pontuaram, ou seja, mantiveram-se inalterados foram: 

capacitação, qualidade do emprego e reciclagem de resíduos. Como já 

anteriormente discutidos, estes itens não foram melhorados com a adoção da 

tecnologia em si, pois as práticas de base agroecológica utilizadas pelos produtores 

entrevistados já contemplam estes aspectos em suas atividades de rotina na 

propriedade. Isso nos permite refletir sobre os aspectos qualitativos da pesquisa, 

que apesar de não enumerar estes benefícios, eles se destacam por já estarem 

presentes no sistema de produção como um todo e não apenas relacionado a uma 

prática do processo, nesse caso a utilização da adubação verde. 

 

 
Média Ti po 1 Média Tipo 2  Média Geral  

1,17  1,17 
 

 
 
4.3. - Impactos sobre a Adoção da Tecnologia 

 

Estima-se que no estado de Mato Grosso do Sul exista, em 2015, uma área 

de 500 ha onde se utiliza o cultivo antecipado de adubos verdes ao plantio de 

culturas de interesse econômico.  
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4.4. – Fonte de dados 

Os dados usados na avaliação foram obtidos por meio de entrevistas a 

produtores, usuários da tecnologia e realizadas pela própria equipe de avaliação de 

impactos, utilizando-se o Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação 

Tecnológica da Agropecuária – Ambitec Social. Foram realizadas 21 entrevistas com 

produtores familiares, em 12 municípios da região centro sul de Mato Grosso do Sul. 

 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Dourados MS 5    5 
Ponta Porã MS 2    2 
Naviraí MS 1    1 
Terenos MS 1    1 
Bodoquena MS 1    1 
Juti MS 1    1 
Ivinhema MS 5    5 
Glória de 
Dourados 

MS 1    1 

Mundo Novo MS 1    1 
Campo Grande MS 1    1 
Amambai MS 1    1 
Tacuru MS 1    1 
Total   21    21 

 
 
 
 
 

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 

Estima-se em 500 ha, a área que vem sendo praticada a tecnologia da 

adubação verde antecedendo a cultura do milho sob manejo agroecológico em Mato 

Grosso do Sul no ano de 2015. 
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5.1.2. - Eficiência Tecnológica 

Visualiza-se na Tabela 5.1.2.1 que o indicador uso de agroquímicos obteve 

um coeficiente igual a 5,92, o que indica um impacto altamente positivo no que 

relaciona a uma redução significativa nas variáveis de frequência, variedade de 

ingredientes ativos e toxidade dos produtos fitossanitários utilizados pelos adotantes 

da tecnologia. Além disso, percebe-se que há redução no uso de fertilizantes 

formulados e micronutrientes, contribuindo significativamente pela melhoria 

ambiental proporcionado pela tecnologia. Esse fato está relacionado diretamente 

com as características que a tecnologia incorpora, principalmente na utilização de 

práticas agroecológicas e na fixação de nitrogênio ao solo pelos adubos verdes 

(Fernades, et al., 2014). 

Quanto a utilização de combustíveis fósseis, o coeficiente de impacto de 0,30 

indica que a tecnologia apresenta moderada diminuição do uso de diesel necessário 

para conduzir a atividade. Esse índice melhorou quando comparado à avaliação de 

2014, que foi de 0,13. Da amostra realizada, apenas 10% dos entrevistados 

relacionaram aumento na utilização de combustíveis em relação às práticas 

desenvolvidas anteriormente. Nesse caso, há uma relação direta com a área 

utilizada para plantio das culturas na propriedade. Não foi apontado abertura de 

novas áreas para plantio utilizando a tecnologia, como foi observado no item “Uso de 

recursos naturais” mas sim ampliação da área de cultivo de culturas de interesse 

comercial em sucessão ao plantio de espécies de adubos verdes.  

 

 

Tabela 5.1.2.1  - Eficiência Tecnológica 

Indi cadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

Sim 
5,92  5,92 

Uso de energia Sim 0,30  0,30 
Uso de recursos naturais Sim 0,32  0,32 

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

Os impactos ambientais, relativos ao aspecto conservação ambiental, podem 

ser visualizados na Tabela 5.1.3.1. O coeficiente de impacto de 0,51 para atmosfera 

indica que a tecnologia apresenta diminuição de gases de efeito estufa, material 

particulado/fumaça, odores e ruídos. Este índice é observado e as evidências 

empíricas relatadas pelos usuários da tecnologia corroboram com a afirmação de 

que há melhorias nos aspectos referentes à qualidade do ar, emissão de gases de 

efeito estufa e qualidade do solo. Nesse sentido, os produtores afirmam que a 

adoção da tecnologia com a incorporação da adubação verde no sistema produtivo 

tem contribuído com grande aumento da variável qualidade do solo, apontado pelo 

coeficiente de impacto de 9,67.  Isto é devido à redução da erosão, da perda de 

matéria orgânica, de nutrientes e pela diminuição da compactação do solo. Na 

maioria dos casos, a utilização da adubação verde contribui significativamente para 

descompactação do solo, já que o volume e a profundidade das raízes auxiliam 

neste processo. Algumas espécies são recomendadas especialmente para este fim. 

No entanto, o maior aspecto de melhoria da qualidade do solo apontada pelos 

entrevistados, refere-se ao aporte de matéria orgânica e nutrientes ao solo, com 

destaque para o nitrogênio fornecido por estas culturas. Na visão destes produtores, 

é o grande benefício que tem contribuído para o aumento da produtividade das 

culturas e redução de custos, principalmente quando comparado ao sistema 

tradicional que utiliza adubação nitrogenada. 

A melhoria da qualidade da água é observada com menor impacto, pela 

redução da turbidez e do assoreamento de rios e córregos, uma vez que não há 

escorrimento de água para os mananciais. O índice obtido para esta variável foi de 

0,29. 

A adoção da tecnologia aponta o valor de 0,68 para o indicador 

biodiversidade. Neste quesito, não há indicativo de perda de vegetação nativa, perda 

de corredores de fauna e perda de espécies/variedades caboclas. Do contrário, os 

entrevistados afirmam que a tecnologia promove a diversidade de insetos benéficos 

(controle biológico) e mantém a produção de sementes crioulas utilizadas na 

pequena propriedade. Os aspectos relacionados ao uso de práticas agroecológicas 

favoreceram esta situação. 
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Com relação à avaliação realizada em 2014, os itens apresentados no quesito 

Conservação Ambiental não apresentaram variações consideráveis, exceto para 

biodiversidade, que obteve melhoria no índice que variou de 0,49 para 0,68 em 

2015. 

 

 

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 0,51  0,51 
Capacidade produtiva do solo Sim 9,67  9,67 
Água Sim 0,29  0,29 
Biodiversidade Sim 0,68  0,68 

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

 

 

5.1.4. - Recuperação Ambiental 

O coeficiente de impacto de 0,37 indica que a tecnologia interferiu quanto ao 

aspecto recuperação ambiental quando comparada à avaliação anterior, que foi de 

0,06. Este valor, na amostra anterior realizada em 2014 não retratou a real situação 

vivenciada por estes produtores, pois conforme relatado pelos entrevistados e tendo 

em vista as práticas já utilizadas nas propriedades, os produtores entendem que não 

houve interferência direta na recuperação de ecossistemas degradados, áreas de 

reserva legal e preservação permanente. Isto porque estes aspectos já vêm sendo 

construídos pelos produtores dentro de um conjunto de ações e práticas, onde a 

tecnologia implementada contribui nesse processo. Dessa forma, na visão destes 

produtores, a tecnologia em si não atua separadamente para obtenção destes 

benefícios, mas é parte integrante de uma soma de práticas que já vem sendo 

incorporada no tempo. Portanto, a recuperação ambiental destas áreas vem 

ocorrendo com a utilização de diversas técnicas, onde a utilização da adubação 

verde vem complementar e adicionar novas melhorias aos sistemas produtivos.  
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Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Recuperação Ambiental Sim 0,37  0,37 

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

 

 

5.2. - Índice de Impacto Ambiental 

A avaliação da tecnologia adubação verde antecedendo a cultura do milho 

sob manejo agroecológico é altamente positiva no aspecto ambiental, obtendo um 

índice igual a 2,26, de uma escala variável de -15 a +15. Este resultado indica que a 

tecnologia, além de ser uma alternativa economicamente viável, proporciona 

diversificação de atividades na propriedade e sustentabilidade ambiental. Este 

conceito é muito bem evidenciado pelos produtores que adotam a tecnologia, pois 

os ganhos obtidos em produtividade e melhoria do ambiente produtivo é percebido 

em diferentes aspectos: aumento de produtividade, melhoria das condições do solo 

e diversificação de culturas no sistema produtivo, incluindo opções de interesse 

comercial. 

Outra variável importante e de grande destaque foi a diminuição no uso de 

agroquímicos, com um saldo positivo de 5,92. O relato dos produtores destaca que a 

adubação verde contribui dentro das práticas agroecológicas já adotadas, 

principalmente na preservação dos inimigos naturais que são essenciais para o 

controle biológico, assim como cobertura de solo que minimiza a infestação de 

plantas daninhas nas áreas de cultivo. Estas implicações estão apontadas nos 

índices de capacidade produtiva do solo, que alcançou 9,67 e a melhoria dos índices 

de biodiversidade e recuperação ambiental, onde na amostra anterior, em 2014, os 

mesmos não foram destacados. 

 
Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  

2,26  2,03 

 

5.3. – Fonte de dados 

Os dados usados na avaliação foram obtidos por meio de entrevistas a 

produtores, usuários da tecnologia e realizadas pela própria equipe de avaliação de 
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impactos, utilizando-se o Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação 

Tecnológica da Agropecuária – Ambitec Agro. Foram realizadas 21 entrevistas em 

12 municípios da região da Grande Dourados, distribuídos entre médios e grandes 

produtores. 

 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Dourados MS 5    5 
Ponta Porã MS 2    2 
Naviraí MS 1    1 
Terenos MS 1    1 
Bodoquena MS 1    1 
Juti MS 1    1 
Ivinhema MS 5    5 
Glória de 
Dourados 

MS 1    1 

Mundo Novo MS 1    1 
Campo Grande MS 1    1 
Amambai MS 1    1 
Tacuru MS 1    1 
Total   21    21 

 

 

6. - AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS  GERADOS 

 

A avaliação da tecnologia “Adubação verde antecedendo a cultura do milho 

sob o manejo em bases agroecológicas” foi positiva quando comparada à avaliação 

realizada em 2014, no entanto, manteve-se os mesmos parâmetros de destaque: 

melhoria na qualidade do solo e acréscimo na produtividade/rendimento das culturas 

em relação ao padrão anterior de cultivo. 

A incorporação dos adubos verde favoreceu principalmente o incremento de 

matéria orgânica no solo e nitrogênio incorporados pelas leguminosas, assim como 

a cobertura do solo e consequentemente a melhoria na infiltração de água no solo, 

diminuição de perdas por evapotranspiração, redução na infestação de plantas 

daninhas e a diversidade da fauna do solo. Estes foram os principais aspectos 

citados e observados. Na variável capacidade produtiva do solo, o índice de 9,67 

evidenciou esta situação. 
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A variável geração de renda do estabelecimento foi o que obteve o maior 

índice social, de 4,54. Este foi o outro aspecto apontado pelos entrevistados, 

sobretudo no que se refere ao baixo custo de implantação e uso da tecnologia. Os 

valores em si, relacionados aos incrementos em produtividade não puderam ser 

avaliados, tendo em vista que estão baseados em dados que não foram mensurados 

nas mesmas condições para todos os casos, no entanto, o relato dos produtores é 

de que houveram sim rendimentos superiores com a utilização da adubação verde 

no sistema produtivo. Outro destaque é para a inserção de culturas de interesse 

econômico no sistema produtivo junto ao cultivo dos adubos verde, o que agregou 

outras possibilidades que anteriormente não haviam e, portanto, a geração de renda 

foi complementada. Na avaliação em 2014, os entrevistados apontaram algumas 

questões que ser repetiram na avaliação em 2015: 

 

“A prática da adubação verde é muito importante devido aos ganhos tanto na 

melhoria da fertilidade do solo quanto no aumento da produção agropecuária” 

(Citação de um produtor entrevistado) 

 

 Quanto às ações de TT, foi sugerido a implantação de unidades-referência 

com adubos verdes para que os produtores possam conhecer experiências de 

outros produtores nas comunidades rurais a partir de vistas técnicas, dias de campo 

e outros eventos. Aliado a isto a elaboração de material com linguagem acessível 

para produtores e treinamentos para assistência técnica. 

 

7. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

7.1 -  Estimativa dos Custos 

Para a estimativa dos custos levou-se em consideração os custos do projeto 

desde sua implantação em 2007. Desta forma, a Tabela 7.1.1 foi ajustada com as 

informações levantadas desde o início dos trabalhos de pesquisa com a tecnologia 

da adubação verde antecedendo a cultura do milho sob manejo em bases 

agroecológicas. 
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Na avaliação econômica, os preços relativos ao período do estudo foram 

corrigidos para o mês de fevereiro de 2016, utilizando-se Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP – DI), da Fundação Getúlio Vargas. 

 

 

Tabela 7.1.1.  – Estimativa dos custos 

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração  

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2007 29.413 6.193 1.394 3.019 2.573 42.592 
2008 43.728 6.097 1.237 2.525 2.714 56.302 
2009 48.338 5.962 1.362 3.589 4.815 64.065 
2010 41.550   2.885 2.804 47.240 
2011 34.084   3.152 2.705 39.941 
2012 53.800   3.481 2.344 59.625 
2013 56.877   3.499 12.263 72.638 
2014 61.344   3.188 6.582 71.114 
2015 58.765   3.785 6.584 69.134 
Total  369.134 18.252 3.993 25.337 36.802 453.517 

 
 
 

7.2 -  Análise dos Custos 

Os trabalhos de pesquisa que auxiliaram no desenvolvimento da tecnologia 

foram iniciados em 2007, na Embrapa Agropecuária Oeste, visando viabilizar cada 

vez mais a prática de utilização de adubos verdes antecedendo culturas de interesse 

alimentar. A cultura teve destaque, neste aspecto, por obter incrementos de 

produtividade expressivos em resposta à tecnologia e por apresentar diferencias na 

sua utilização na propriedade, desde a produção animal, assim como na 

comercialização de excedentes e segurança alimentar.   

Considerando, para efeito dessa análise o ano de 2007, o início da avaliação 

dos esforços de pesquisa com adubos verdes, o custo de pessoal, custeio da 

pesquisa, depreciação de capital, custos de administração e custos de transferência 

tecnológica, até o momento, é de R$ 453.517,00. Deste montante, R$ 18.252,00 

foram gastos diretos com o custeio de pesquisa, correspondendo a 4,03% do total.  

 

7.3 - Análise Benefício/Custo 
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A análise dos investimentos realizados com a tecnologia considerou um 

horizonte de 8 anos. Verificou-se que a tecnologia é altamente vantajosa em todos 

os indicadores avaliados (Tabelas 7.3.1 e 7.3.2).  

 

Tabela 7.3.1.  Análise dos investimentos da tecnologia 

Ano Fluxo de 
benefícios 

Fluxo de 
custos 

Fluxo de 
benefícios 
líquidos 

Taxa Interna 
de Retorno 

Relação 
Benefício/Custo 

Ano 1 0 42.592 -42.592   
Ano 2 0 56.302 -56.302   
Ano 3 0 64.065 -64.065   
Ano 4 304.000,00 47.240 256.760   
Ano 5 432.000,00 39.941 392.059   
Ano 6 408.000,00 59.625 348.375   
Ano 7 312.000,00 72.638 239.362   
Ano 8 304.000,00 71.114 232.886 90,5% 2,03 
Ano 9 331.200,00 69.134 262.066   

 

 

O retorno do investimento medido pela Taxa Interna de Retorno (TIR), 

que representa a taxa de desconto que iguala a soma dos fluxos de caixa ao valor 

do investimento, foi elevado, alcançando 90,5%. Esse indicador sinaliza que os 

investimentos são viáveis economicamente, pois superam a taxa mínima de 

atratividade.  

A relação Benefício/Custo foi obtida pela divisão das receitas e o valor 

atual dos custos. Assim, a análise mostra que a tecnologia obteve índice de 2,03, 

indicando que a tecnologia é eficiente.  

Considerando as Taxas Mínimas de Atratividade (TMA) de 4,0%, 6,0%, 

8,0%, 10,0%, 12,0%, 14,0%, 16,0% e 18,0%, o Valor Presente Líquido (VPL), que 

corresponde ao somatório dos fluxos de caixa esperados trazidos ao ano zero, 

obtido pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente 

das saídas de caixa, a taxas de desconto de mencionadas, variou de R$ 1.203 mil, 

quando a TMA foi de 4,0% a R$ 514.000,00, quando a TMA foi de 18,0%. Esses 

resultados indicam que o montante em dinheiro que o produtor terá disponível ao 

final do projeto é muito superior ao investimento realizado (Tabela 7.3.2). 

 

 

Tabela 7.3.2.  Análise do Valor Presente Líquido (em mil reais) 
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4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

R$1.203 R$1.058 R$933 R$825 R$730 R$648 R$576 R$514 

 

 

8 – AÇÕES SOCIAIS 

 

 

9 - BIBLIOGRAFIA 

 

AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA  PÚBLICO TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

2 Reuniões técnicas nos 
temas: Arranjos de produção 
em bases agroecológicas com 
ênfase em sistemas 
agroflorestais biodiversos.  

Itaporã– MS Fevereiro e 
Março 2015 

Local Técnicos 87 

3 Dias de campo nos temas: 
sistemas agroflorestais 
biodiversos e 
etnossustentabilidade de 
comunidades indígenas 

Dourados – MS 
Ivinhema – MS 
Maracaju-MS 

Abril a 
Novembro 

2015 

Local e Regional Técnicos, 
produtores e 
acadêmicos 

 
154 

 4 Visitas técnicas nos temas: 
Tecnologias para Agricultura 
Familiar, Manejo Sustentável 
de Agrossistemas, Sistemas 
Agroflorestais Biodiversos,  

Dourados-MS Abril a 
Dezembro2015 

Local Técnicos, 
produtores e 
acadêmicos 

149 

11ª Feira de Sementes Nativas 
e Crioulas e de Produtos 
Agroecológicos: promover a 
troca de sementes crioulas, a 
comercialização de produtos 
agroecológicos, bem como 
compartilhar conhecimentos e 
experiências no âmbito da 
agricultura familiar.  

Juti - MS Julho 2015 Regional Técnicos, 
produtores e 

sociedade em geral 

1.010 

1 Palestra no tema:  
Perspectivas para a Agricultura 
Familiar na região sul- 
Fronteira de Mato Grosso do 
Sul.  

Ponta Porã-MS Agosto 2015  Regional e 
Local 

Técnicos e 
produtores 
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1 Oficina de Concertação em 
Agorecologia no Mato Grosso 
do Sul 

Dourados – MS Setembro 2015 Estadual Técnicos e 
produtores 

167 

1 Cursos nos temas: Manejo e 
Reordenamento de SAFs 

Miranda – MS Julho 2015 Regional e Local Técnicos  36 

Subtotal  1.628 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA SOBRE PLANTIO DE ADUBAÇÃO VERDE A NTECEDENDO A 
CULTURA DO MILHO SOB BASES AGROECOLÓGICAS 
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10. - EQUIPE RESPONSÁVEL 

Público interno: 

Alceu Richetti – avaliação econômica 

Carmen Regina Pezarico – avaliação ambiental e social 

Milton Parron Padovan – avaliação ambiental e social  

Luci Mary Sunakozawa – inclusão SIDE 

Público externo: Produtores rurais 

 

 

 


