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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

 

 

1. - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Consórcio milho safrinha com Brachiaria ruziziensis. 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Garantir a competitividade e a sustentabilidade da agricultura brasileira. 

 

 

 

1.3. Descrição Sucinta 

Em Mato Grosso do Sul, segundo dados da CONAB, na safra 2014/2015 a área 

plantada de milho safrinha foi de mais de 1,548 milhão de hectares. A produção do 

estado representa pouco mais de 17% da produção nacional. Neste cenário, destaca-

se o consórcio milho com braquiária, que em 2015 estima-se aproximadamente 600 mil 

hectares plantados nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Este 

índice vem crescendo a cada safra. Em relação à safra 2012/2013, houve um 

incremento expressivo, de mais de 15% na área plantada em Mato Grosso do Sul, com 

o uso desta tecnologia. No Paraná, a estimativa da Cocamar, é que a cada ano o 

consórcio milho com braquiária esteja avançando. Na safra 2013/2014 mantiveram-se 

em torno de 40.000 hectares cultivados, no entanto, na safra 2015 este valor foi 

reduzido para aproximadamente 25.000 ha. Ao passo que o consórcio vem sendo 

incorporado ao sistema de produção, a área de plantio da cultura do milho vem 

diminuindo no Paraná, em função dos baixos preços pagos pelo grão. Em 2015, 

adversidades climáticas no plantio também afetarem a área plantada que foi apontada 

como uma das reduções mais expressivas do país, chegando a 18%, um recorde 

segundo a CONAB e o Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral), que vem 

acompanhando a produção no estado desde 1977. 
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A sucessão soja/milho safrinha apresenta baixos índices de cobertura do solo, 

principalmente durante os meses de agosto a outubro, entre a colheita do milho e a 

semeadura da soja. O período entre a colheita do milho e a semeadura da soja sem 

cobertura verde provoca a decomposição da palha produzida nas safras anteriores, 

provocando redução nas propriedades físicas e químicas do solo, e menor 

produtividade das culturas. 

É possível produzir até quatro toneladas de palha de braquiária durante e após o 

cultivo de milho safrinha, que pode viabilizar o plantio direto como tecnologia para 

exploração racional em solos de Cerrado.  

A semeadura simultânea do milho e da braquiária é realizada com a mesma 

semeadora de soja e milho, ajustando-a para semeadura de uma linha de milho 

safrinha e uma intercalar de braquiária. A população de braquiária é ajustada em 

função do valor cultural da semente e do disco de sorgo a ser utilizado. A B. ruziziensis, 

destaca-se pela excelente cobertura do solo e facilidade de manejo para implantação 

da cultura da soja.  

O cultivo de milho safrinha com uma linha intercalar de braquiária mantém o solo 

protegido durante o período que seria de maior decomposição da palha, sem reduzir 

significativamente o rendimento de grãos do milho.  

Os resíduos vegetais na superfície protegem o solo do aquecimento excessivo e 

da perda de água, devido à alta refletividade da radiação solar e baixa condutividade 

térmica dos mesmos, proporcionando, ainda, menor amplitude térmica diária e 

condições benéficas, especialmente nas regiões de clima tropical. 

É possível produzir até 12 toneladas de palha (milho safrinha + braquiária), que 

adicionadas às raízes, proporcionam melhores condições para o solo e para a 

sucessão da cultura de soja e milho safrinha subsequente, com retorno econômico de 

até 15 % superior à sucessão convencional. 

 

1.4. Ano de Lançamento: 2006  

1.5. Ano de Início de adoção: 2007 

1.6. Abrangência 

Nordeste  Norte  Centro Oeste  Sudeste  Sul  
AL  AC  DF  ES  PR X 
BA  AM  GO  MG  RS  
CE  AP  MS X RJ  SC  
MA  PA  MT  SP X  
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1.7. Beneficiários 

Os beneficiários dessa tecnologia são os produtores rurais pela elevação da 

produtividade e a sociedade como um todo pelos benefícios sociais e ambientais 

decorrentes do uso dessa prática agrícola. 

 

 

2. - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA  

O milho safrinha é cultivado em pequenas, médias e grandes propriedades, 

onde o nível de investimento (adubação, tratamento de sementes, controle de plantas 

daninhas e pragas) varia com o nível de adoção de tecnologias do agricultor e com a 

época de semeadura, sendo maior nas semeaduras precoces, por agricultores com 

maior poder aquisitivo (CECCON; ROCHA, 2010). 

O consórcio milho safrinha com braquiária foi idealizado com o objetivo de 

produzir palha e/ou pastagem no outono/inverno, com retorno econômico na cultura 

subsequente, no caso, a soja. Esta pastagem pode ser utilizada na alimentação de 

animais após a colheita do milho, como apoio na engorda de bovinos de corte e na 

bovinocultura de leite.  

Os impactos mensuráveis proporcionados pela adoção da tecnologia se dão no 

elo da produção “dentro da porteira”, principalmente por resultar em benefícios 

econômicos, como maior produtividade das culturas (Ceccon et al., 2007), e sociais e 

ambientais, tais como: a) segurança e estabilidade na geração de renda local, sem a 

abertura de novas áreas, tendo em vista os aspectos de redução da erosão, da perda 

de matéria orgânica e de nutrientes do solo; b) aumento do valor da propriedade e da 

terra pela conservação dos recursos naturais; c) proporcionar a segurança alimentar, 

garantindo o acesso à alimentação de qualidade pelos consumidores finais; d) maior 

profissionalização do setor agropecuário, da qualidade de vida das famílias e da 

produtividade do trabalho (Ceccon, 2007a; Ceccon, 2007b). 

A adoção da tecnologia proporcionou aos produtores de sementes aumento na 

produção e comercialização de semente de braquiaria. Além disso, as plantadeiras de 

milho já são comercializadas com uma caixa adicional para a distribuição de semente 

da forrageira.  

Estudo realizado em lavouras comerciais de agricultores, em 2008, para avaliar 

o consórcio de milho safrinha com Brachiaria ruziziensis apontou que esta tecnologia 

apresenta potencial de rendimento médio de grãos de 4.912 kg ha, enquanto a 
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estimativa para o milho safrinha para 2008 era de 3.706 kg ha no Brasil, 3.636 kg ha no 

Paraná e 3.400 kg ha em Mato Grosso do Sul. Esses valores conferem margem de 

segurança ao consórcio, além dos benefícios deixados às culturas subsequentes 

(Ceccon et al, 2008). 

 

 

3. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

3.1-  Avaliações dos Impactos Econômicos 

 

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

 

O consórcio de milho safrinha, com uma linha intercalar de Brachiaria ruziziensis 

apresenta rendimentos semelhantes ao milho solteiro e superiores a estimativa de 

rendimento médio de milho solteiro regional. Porém, o grande diferencial econômico do 

consórcio é verificado nos cultivos subsequentes, principalmente com a soja. 

Em relação à lucratividade, o consórcio apresenta valores superiores ao milho 

solteiro, indicando a importância econômica da consorciação de culturas para o 

sistema de produção e maior lucro para o produtor.  

O consórcio pode ser realizado com a vantagem de manter o solo coberto 

durante o ano todo e gerar lucros para o agricultor. Mas, o maior benefício do consórcio 

é a continuidade de crescimento da braquiária depois da colheita do milho, protegendo 

o solo e produzindo massa verde para posterior dessecação e semeadura da soja. 

 

3.2. - Análise dos impactos econômicos 

Na avaliação de impacto econômico da tecnologia “Consórcio milho safrinha 

com Brachiaria ruziziensis”, utilizou-se o indicador de incremento de produtividade, 

visto que se compara o aumento da produção obtida com a cultura do milho safrinha 

consorciado com braquiaria e da soja em relação ao cultivo do milho solteiro e da soja. 

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.  
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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 com braquiária em 

sucessão a soja. Em 2006, ano de lançamento da tecnologia, o ganho unitário foi de 

R$ 125,01, por hectare, enquanto que em 2014 foi de R$ 207,24 (Tabela Aa).  

 

 

Tabela Aa  - 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 

2001 

 
 
 

kg 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 2.597 3.060 0,27 125,01 

2007 2.669 3.141 0,39 184,08 

2008 2.980 3.506 0,23 120,98 

2009 2.747 3.153 0,37 150,22 
2010  3.426 4.169 0,25 185,75 
2011  3.112 3.667 0,39 216,45 

2012 
2013 
2014 

 
 

4.360 
4.161 
4.200 

5.070 
4.839 
4.828 

0,38 
0,32 
0,33 

269,80 
216,96 
207,24 

2015  8.300 8.400 0,36  36,00 
 
 
 

A participação da Embrapa Agropecuária Oeste, no desenvolvimento da 

tecnologia consórcio milho safrinha com B. ruziziensis, é de 60%. Assim, o ganho 

líquido da Embrapa, com a tecnologia, em 2006 foi de R$ 75,01, por hectare, enquanto 

que em 2014 atingiu R$ 124,34 (Tabela Ba). A participação das Empresas 

comercializadoras de sementes de braquiária (5%) e principalmente da Cocamar - 

Cooperativa Agroindustrial (25%), localizada na região Noroeste do Paraná e do 

Instituto Agronômico (5%), na região Oeste de São Paulo contribuíram decisivamente 

para a adoção da tecnologia em maior escala na região Centro-Sul. 

Os benefícios econômicos regionais - BER, no ano do lançamento da tecnologia 

em Mato Grosso do Sul, atingiu R$ 406.082,48. A partir desta data a tecnologia 
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expandiu-se para outros estados, mas esta análise engloba as áreas destinadas ao 

consórcio nos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Assim, em 2014, o BER 

atingiu R$ 65.918.042,82 (Tabela Ba).  

 

Tabela Ba  - Benefícios Econômicos na Região 

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) 

2001 

ha 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 60 75,01 5.414 406.082,48  
2007 60 110,45 7.599 839.294,35  
2008 60 72,59 20.591 1.494.659,51  
2009 60 90,13 41.336 3.725.696,35  
2010 60 111,45  126.627 14.112.579,15 
2011 60 129,87 187.453 24.344.521,00 
2012 60 161,88 309.209 50.054.753,00 
2013 60 130,18  458.721 59.716.299,00  
2014 60 124,34  521.421 65.918.042,82 
2015 60 21,60  600.000 12.960.000,00 

 
 

3.3. – Fonte de dados 

Foram realizadas 10 entrevistas com produtores do estado de Mato Grosso do 

Sul. 

Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Dourados MS  1 2  3 
Rio Brilhante MS  1   1 
Caarapó MS 2 2   4 
Laguna Caarapã MS  1   1 
Naviraí MS   1  1 
Total   2 5 3  10 

 

 

4. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1. - Avaliação dos Impactos 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social?  sim ( X )  não (   ) 
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4.1.1. - Aspecto emprego 

Os impactos sociais relativos ao aspecto emprego podem ser visualizados na 

Tabela 4.1.1. A adoção da tecnologia consórcio milho safrinha com B. ruziziensis 

manteve o mesmo índice da avaliação anterior com relação à capacitação dirigida à 

atividade em todas as propriedades rurais consultadas, nas modalidades de cursos e 

participação em eventos relacionados ao tema, resultando em impacto positivo igual a 

1,75.  Conforme os respondentes, com a evolução da tecnologia há necessidade de 

conhecer e entender melhor o sistema, levando em conta a interação do capim com a 

cultura do milho e as interferências decorrentes da incidência de pragas e doenças, 

além do próprio manejo do sistema como um todo. Uma das maiores implicações nas 

últimas safras é a incidência de pragas e plantas daninhas, nesse sentido, a busca por 

conhecimento e resultados de pesquisa que podem auxiliar são necessárias. 

Em relação à oportunidade de emprego local qualificado, houve uma pequena 

alteração relacionada à contratação de mão-de-obra especializada para implantação 

e/ou implementação do consórcio, no entanto, como citado acima, a qualificação para a 

utilização da tecnologia se faz necessária. Desta forma, a tecnologia apontou alteração 

para este indicador em três casos citados, resultando em impacto igual a 0,53. 

Igualmente ocorreu para os indicadores oferta de emprego e condição do trabalhador 

nas duas propriedades apontadas anteriormente. Com relação à qualidade do 

emprego, houve alteração em relação à avaliação anterior com indicação de um dos 

entrevistados, cujo índice alcançou 0,89. 

Percebe-se características similares nestes casos apontados: perfil de 

produtores de grande porte e alguns de médio porte, procuram mão-de-obra 

especializada para gerenciar as atividades operacionais e empregados braçais da 

propriedade. Diferentemente de outros entrevistados, que dirigem ou atuam 

diretamente nas atividades da propriedade relacionadas com a tecnologia. 

Em geral, produtores que atuam diretamente nas atividades de campo, procuram 

capacitar-se ou a seus filhos, para poder gerenciar os empregados braçais. 

Os resultados obtidos com a adoção tecnológica do consórcio apontam não 

haver efeito quanto ao trabalho infantil, que já não existia nos estabelecimentos. Além 

disso, todos os produtores estão em consonância com a legislação trabalhista. A 
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concessão dos benefícios como auxílio-moradia, alimentação e transporte 

permaneceram inalterados praticamente em todas as propriedades.  

 

4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Capacitação Sim   1,75 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim   0,53 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim   0,17 
Qualidade do emprego  Sim   0,89 
* 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. O consórcio trouxe melhorias em todos os aspectos renda, com 

moderado aumento na geração de renda no estabelecimento, principalmente em 

fatores como segurança, estabilidade, melhoria na distribuição e montante da renda, 

resultando em um impacto positivo igual a 4,63. Este foi superado em quase 100% 

quando comparado na avaliação de 2014, que foi de 2,64. Um dos indicativos 

apontados pelos entrevistados está relacionada com o aumento de produtividade na 

safra 2015, que foi superior em relação às safras anteriores.   

Resultados com os trabalhos de pesquisa tem indicado que houve redução no 

rendimento de grãos de milho safrinha no primeiro ano de consórcio, no entanto, na 

safra seguinte, foram obtidos incrementos de produtividade na cultura da soja. No 

segundo ano de consórcio, as produtividades do milho safrinha foram superiores ao do 

milho solteiro.  Esses resultados e os benefícios ambientais proporcionam maior 

estabilidade produtiva e econômica ao agricultor (Flores, et al. 2013). Além disso, abriu-

se outra fronteira de comércio, que é a comercialização anual de sementes de 

braquiária, que só acontece por ser cultivada em condições de lavouras de ciclo anual. 

Apesar da adoção da tecnologia, não houve alteração no aspecto diversidade de 

fonte de renda, mantendo-se como única fonte a renda agropecuária do 

estabelecimento, implicando em impacto igual a 1,50. Foi observado que este índice 

obteve valores superiores nas situações onde a área da propriedade é menor, ou seja, 
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nos casos onde a diversificação das atividades é significativa e necessária para 

geração de renda no estabelecimento. Para pequenas propriedades que se dedicam 

também a atividade leiteira, o consórcio milho com braquiária pode suprir em parte a 

pouca disponibilidade de forragem durante o inverno e esse é um dos principais 

benefícios da diversificação utilizando a tecnologia. Além da cultura do milho servir na 

alimentação animal, a disponibilidade de pasto é fundamental nesta época do ano. 

A adoção da tecnologia implicou em moderado aumento do valor da 

propriedade, principalmente com relação a conservação dos recursos naturais, 

resultando em um impacto positivo igual a 2,28. Este índice é considerável e apontado 

pelos entrevistados como um investimento de médio a longo prazo. Os produtores têm 

a visão de que a melhoria nas condições do solo no tempo é importante, principalmente 

se aliada a uma tecnologia que pode contribuir em outras frentes mais imediatas, como 

retenção de água no solo, redução de perdas por evapotranspiração e supressão de 

plantas daninhas, por exemplo. 

 

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   4,63 
Diversidade de fonte de renda Sim   1,50 
Valor da propriedade  Sim   2,28 
* 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. O consórcio proporcionou redução de emissão de poluentes 

atmosféricos, poluentes hídricos e geração de contaminantes do solo, melhorando as 

condições de trabalho. Não houve alteração quanto à dificuldade de acesso ao esporte 

e lazer. O impacto deste indicador atingiu 0,18. 

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

trabalhador a fatores de periculosidade e insalubridade, não houve alteração neste 

indicador, sendo o impacto desta variável igual a 0,03. 
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Quanto à segurança alimentar que representa a garantia do acesso à 

alimentação de qualidade, foi observada alteração quando comparada à avaliação 

anterior. Foi mencionado por 3 entrevistados, que o consórcio contribui para a 

segurança alimentar na propriedade, no entanto, não foi relacionado melhoria na 

qualidade nutricional dos alimentos com uso da tecnologia. Para o pequeno produtor, 

este aspecto é mais evidente, pois parte da produção destina-se ao consumo da família 

e dos animais. Assim, o pequeno produtor, que pode utilizar a braquiária como 

alternativa alimentar para o gado no inverno, após a colheita do milho. Essa prática 

pode representar ganhos em produtividade ou redução das perdas em função da 

quantidade de alimento disponível para os animais. 

 

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   0,18 
Segurança e saúde ocupacional Sim   0,02 
Segurança alimentar Sim   0,73 
* 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. Em comparação com a avaliação anterior, estes índices não mostraram 

alteração significativa comparados aos resultados de 2014. O consórcio proporcionou 

moderada melhoria no indicador dedicação e perfil do responsável por meio de 

capacitação dirigida à atividade, contudo, não houve aumento do número de horas de 

permanência no estabelecimento. Não foi observado aumento do engajamento familiar, 

uso do sistema contábil e modelo formal de planejamento. Com isto, este indicador 

atingiu impacto positivo de 1,23. Como foi salientado anteriormente, em função da 

evolução da tecnologia e as implicações no sistema produtivo, principalmente 

relacionado ao manejo do consórcio, a necessidade de capacitação técnica voltada 

para atender as novas demandas no sistema de produção é necessário e está 

diretamente relacionada ao aspecto de gestão e administração. 
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Quanto à condição de comercialização, praticamente não há alterações nos 

componentes desta variável, como também não houve aumento relacionado à 

cooperação com outros produtores locais, atingindo um impacto positivo de 0,06.  

A tecnologia tem proporcionado aumento no indicador relacionamento 

institucional, considerando que houve envolvimento da assistência técnica e do 

cooperativismo, que resultou em um impacto igual a 1,60. O principal fator apontado 

pelos entrevistados neste quesito foi a maior participação da assistência técnica no 

atendimento das necessidades relacionadas ao manejo do consórcio. 

 

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   1,23 
Condição de comercialização Sim   0,06 
Reciclagem de resíduos  Não X X X 
Relacionamento institucional Sim   1,60 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
 
 

4.2. - Análise dos Resultados 

O Índice Geral de Impacto Social resultante das entrevistas com os produtores 

que adotam a tecnologia “Consórcio milho safrinha com Brachiaria ruziziensis” 

alcançou valor igual a 1,00 de um valor máximo possível de 15. Este índice foi superior 

quanto comparado à avaliação em 2014. Dentre as variáveis de aspecto social que 

mais contribuíram para este aumento, pode-se destacar a geração de renda (4,63) 

proporcionada no estabelecimento agropecuário. Em seguida, outros indicadores 

mantiveram suas médias comparadas à 2014, como valor da propriedade (2,28) e 

capacitação (1,75). A partir destes indicadores destacados e conforme a percepção dos 

produtores entrevistados, é possível visualizar no decorrer do tempo, que a 

preocupação com a sustentabilidade do sistema é gradual. A rentabilidade continua 

sendo o principal fator inerente à escolha e adoção da tecnologia, no entanto, outros 

fatores passam a ser incorporados. 

Tendo em vista o período de tempo em que esta tecnologia vem sendo adotada, 

os ajustes no sistema produtivo para melhor adaptação e resposta ao manejo e 

produtividade são sempre necessários. Isso estimula cada vez mais o produtor a 
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buscar informações e capacitar funcionários visando obter maiores ganhos com o uso 

da tecnologia. Percebe-se nos eventos de transferência de tecnologias, que a busca 

por conhecimento relacionado ao consórcio milho com braquiária tem seu espaço 

garantido e na medida que as mudanças ocorrem no sistema, a pesquisa tem apontado 

as soluções adequadas para atender as demandas externas. Este é um processo que 

vem sendo retroalimentado continuamente.  

 

Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  
   1,00 

 

 

4.3. - Impactos sobre o Emprego 

A adoção da tecnologia milho safrinha consorciado com B. ruziziensis implica na 

manutenção dos empregos existentes nas propriedades rurais.  

 

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 10 entrevistas com 

produtores do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Prod utor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Dourados MS  1 2  3 
Rio Brilhante MS  1   1 
Caarapó MS 2 2   4 
Laguna Caarapã MS  1   1 
Naviraí MS   1  1 
Total   2 5 3  10 
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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 que a tecnologia consórcio milho safrinha com B. ruziziensis, atingiu 

em 2015 uma área de, aproximadamente, 600.000ha, nos Estados de Mato Grosso do 

Sul, São Paulo e Paraná. 

 

 

5.1.2. - Eficiência Tecnológica 

Os impactos ambientais, relativos ao aspecto eficiência tecnológica, podem ser 

visualizados na Tabela 5.1.2.1. O indicador “uso de agroquímicos” obteve um 

coeficiente de impacto de 2,30, indicando que há redução da dependência do uso de 

insumos, observando-se redução nas variáveis de frequência, variedade de 

ingredientes ativos e toxidade dos produtos fitossanitários utilizados nas práticas 

agrícolas pelos adotantes da tecnologia. Este valor foi mais de duas vezes superior ao 

avaliado em 2014. No caso do consórcio, essa redução é uma das vantagens 

observadas em relação ao plantio solteiro, pois promove a redução da incidência de 

plantas daninhas. Produtores que possuem área com e sem consórcio identificaram 

problemas nas áreas sem cobertura do solo, principalmente com buva e amargoso 

resistentes ao uso de herbicidas. Nesses locais onde não há cobertura de solo e a 

infestação é maior, há a necessidade de controle com agroquímicos. Em situações 

onde há presença de plantas daninhas resistentes, o número de aplicações e 

formulações utilizadas aumentam quando comparado ao sistema de produção que 

utiliza o consórcio milho com braquiária. 

No entanto, três produtores entrevistados relataram a necessidade de aplicação 

de herbicida para controle da braquiária no consórcio, tendo em vista o ajuste no 

número de plantas na entrelinha do milho. Além disso, o inverno mais chuvoso que o 

habitual em algumas regiões de Mato Grosso do Sul promoveu maior desenvolvimento 

da braquiária, fato este que necessitou de uso de herbicida, em alguns casos, para 

limitar o crescimento da pastagem. 
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O uso de energia é essencial em todas as etapas do processo produtivo 

agrícola. Mas a adoção da inovação tecnológica não proporcionou alteração no uso de 

óleo diesel na condução da atividade, obtendo impacto igual a 0. Alguns produtores 

relataram que houve necessidade de realizar uma operação mecanizada a mais para 

efetuar o controle do crescimento na braquiária com utilização de herbicida. Essa 

operação foi necessária como foi descrito anteriormente, pois o estabelecimento do 

número de plantas por metro linear excedeu a recomendação ideal ou o 

desenvolvimento das plantas foi maior por causa da incidência de chuvas no período 

do outono/inverno. O controle, nesse caso, é necessário para evitar que as plantas de 

braquiária possam a vir competir com o milho.  

A adoção do consórcio milho safrinha com braquiária não altera o indicador uso 

de recursos naturais, uma vez que não há a necessidade de aberturas de novas áreas 

para a adoção da tecnologia. Nesse sentido, alguns produtores entrevistados apontam 

que a utilização do consórcio realmente otimiza o uso da área, agregando o benefício 

da formação de palhada com a produção de grãos. 

 

 

Tabela 5.1.2.1  - Eficiência Tecnológica 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

Sim 
  2,30 

Uso de energia Sim   0,00 
Uso de recursos naturais Não   0,00 

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

 
 
 

5.1.3. - Conservação Ambiental 

Os impactos ambientais, relativos ao aspecto conservação ambiental, podem ser 

visualizados na Tabela 5.1.3.1. Em comparação à avaliação realizada em 2014, os 

índices avaliados no quesito Conservação Ambiental mantiveram-se com pequenas 

alteração, no entanto, mantendo o padrão das avaliações anteriores. O coeficiente de 

impacto de 0,92 para atmosfera indica que a tecnologia contribui com diminuição de 

emissão de gases causadores do efeito estufa. Quanto aos demais poluentes 

atmosféricos: material particulado/fumaça, odores e ruídos permaneceram inalteráveis. 
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A adoção da tecnologia tem contribuído com grande aumento da variável 

capacidade produtiva do solo, atingindo coeficiente de impacto igual a 13,13. O alto 

coeficiente de impacto obtido comprova que a que o consórcio milho safrinha com 

braquiárias é uma tecnologia que reduz os principais processos causadores de 

degradação e perda de fertilidade do solo, quais sejam a erosão, a perda de matéria 

orgânica, a perda de nutrientes e diminuição da compactação do solo.  

O manejo inadequado de insumos químicos e do uso do solo pode resultar em 

consequências negativas como a contaminação dos mananciais, o assoreamento de 

rios e córregos. Entretanto, a adoção da inovação tecnológica do consórcio de milho 

safrinha com braquiárias tem contribuído para a melhoria da qualidade da água por 

meio da redução da turbidez e do assoreamento de rios e córregos, que indica o valor 

de 1,75, uma vez que não há escorrimento da água das chuvas diretamente para os 

mananciais.  

Esta questão da água também é um fator preponderante apontado pelos 

produtores, que afirmam observar visualmente a melhoria na infiltração da água no 

solo, aliado à cobertura da braquiária, que auxilia na diminuição das perdas por 

evapotranspiração. Este fato é associado ainda, à diminuição de perdas em 

produtividade em épocas sujeitas à estiagem, pois a cobertura da braquiária conserva 

a umidade por um período mais prolongado, permitindo que a cultura do milho não 

tenha prejuízos maiores quando comparado ao plantio do milho solteiro.  

A adoção da tecnologia não altera o indicador biodiversidade, pois não há perda 

de vegetação nativa, perda de corredores de fauna e perda de espécies/variedades 

caboclas. 

 

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   0,92 
Capacidade produtiva do solo Sim   13,13 
Água Sim   1,75 
Biodiversidade Não   0,00 

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

O coeficiente de impacto de 0,62 indica que a tecnologia é recomendável quanto 

ao aspecto da recuperação ambiental, principalmente no que se refere a solos e 

ecossistemas degradados (Tabela 5.1.4.1). 

 

Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

Recuperação Ambiental Sim   0,62 
*’ Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial 

 

 

 

5.2. - Índice de Impacto Ambiental 

A avaliação da tecnologia consórcio milho safrinha com B. ruziziensis é 

altamente positiva no aspecto ambiental. Dentre as variáveis avaliadas, destaca-se o 

indicador capacidade produtiva do solo, pelos seus aspectos de redução de erosão, 

redução das perdas de matéria orgânica e de nutrientes. O índice de impacto ambiental 

da inovação tecnológica agropecuária é de 2,37 de uma escala entre -15 até +15. 

Com relação à avaliação de impacto da tecnologia em 2014, não foram 

observadas variações significativas em 2015 que apontassem para alterações 

relacionadas ao impacto ambiental da tecnologia do consórcio milho com braquiária.  

 
Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  

  2,37 

 

 

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 

impactos, utilizando-se o Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação 
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Tecnológica da Agropecuária – Ambitec Agro. Foram realizadas 10 entrevistas com 

produtores do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Dourados MS  1 2  3 
Rio Brilhante MS  1   1 
Caarapó MS 2 2   4 
Laguna Caarapã MS  1   1 
Naviraí MS   1  1 
Total   2 5 3  10 

 

 

6. - AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS  GERADOS 

A avaliação da tecnologia consórcio milho safrinha com braquiária foi altamente 

positiva por resultar em benefícios econômicos, sociais e ambientais. Comparando-se o 

milho em consórcio com o milho solteiro, observa-se que o milho safrinha consorciado 

com uma linha intercalar de Brachiaria ruziziensis apresenta rendimentos semelhantes 

e até mesmo superiores ao milho safrinha solteiro (Ceccon, et al., 2008).  

O benefício econômico regional proporcionado pela tecnologia é reflexo do 

aumento da área de adoção pelos produtores. Há que se considerar que, a tecnologia 

foi lançada recentemente e ainda está em fase de adaptação. Isso se reflete em vários 

aspectos avaliados. 

Quanto ao aspecto social, a tecnologia permite maior segurança alimentar 

através da garantia de produção e quantidade do alimento produzido, proporcionando 

maior acesso à alimentação de qualidade pelos consumidores. Esse fato é evidenciado 

principalmente em pequenas propriedades, onde a diversificação das atividades 

também é uma característica e nesse ponto o consórcio milho com braquiária é uma 

alternativa tanto na produção de milho como na produção leiteira.  

Destaca-se, ainda, a busca por informações sobre a tecnologia e capacitação 

para melhor manejar o consórcio milho com braquiária, a fim de garantir que todos os 

benefícios gerados pela tecnologia possam também ser convertidos na geração de 
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renda na propriedade. Na avaliação realizada em 2015, o destaque para os resultados 

positivos está no item geração de renda no estabelecimento. Como a safra de inverno 

foi favorável, os elevados rendimentos com a cultura do milho foram evidenciados 

pelos produtores como uma alternativa que gerou ganhos e isso implicou diretamente 

na geração de renda na propriedade.  

No aspecto ambiental, o consórcio pode ser considerado uma das mais 

importantes tecnologias agropecuárias já desenvolvidas pela pesquisa nos últimos 

anos, principalmente pelos efeitos na conservação ambiental. As melhorias e efeitos na 

conservação do solo já são conhecidas, no entanto, o manejo de plantas daninhas 

resistentes à herbicidas tem se tornado um problema constante e sobretudo difícil de 

ser resolvido pelos produtores. Nesse sentido o consórcio tem se mostrado eficiente 

como uma ferramenta para auxiliar o produtor nesta situação. Em todas as entrevistas 

realizadas, esse aspecto foi evidenciado e é um dos principais benefícios apontados 

pelos produtores atualmente com o uso do consórcio milho com braquiária. 

A tecnologia apresenta, anualmente, índices crescentes de adoção tendo em 

vista que guarda proporcionalidade com o crescimento da área cultivada das lavouras, 

principalmente a soja. 

 

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 2005. Desta forma, a Tabela 7.1.1 foi ajustada com as 

informações levantadas desde o início dos trabalhos de pesquisa com milho safrinha 

consorciado com Brachiaria ruziziensis. 

 

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 

2005 46.844 63.159 1.890 2.896 2.536 117.325 
2006 48.015 46.475 1.424 3.416 3.584 102.914 
2007 61.370 13.865 2.909 4.204 5.371 87.719 
2008 112.765 35.371 2.945 4.000 6.452 161.533 
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2009 140.401 16.923 3.949 12.764 9.478 183.515 
2010 149.084 19.274 3.529 8.436 23.810 204.133 
2011 122.298 19.975 3.661 9.828 40.405 196.167 
2012 114.064 5.788 2.733 13.104 20.800 156.489 
2013 
2014 

83.485 
44.019 

4.244 
--- 

2.671 
--- 

1.747 
1.582 

1.577 
4.200 

93.724 
49.801 

Total  132.345 225.074 25.711 61.977 118.123 1.353.320 

 

7.2 -  Análise dos Custos 

Os trabalhos de pesquisa que gerou a tecnologia consórcio milho safrinha com 

Brachiaria ruziziensis foram iniciados em 2005. Este projeto foi conduzido com recursos 

da Fundação Agrisus – Agricultura Sustentável e da Embrapa. A partir desta data, a 

tecnologia vem sendo alimentada por novos conhecimentos.  

Considerando, para efeito dessa análise o ano de 2005, o início da avaliação 

dos esforços de pesquisa com o consórcio, o custo de pessoal, custeio da pesquisa, 

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

até o momento, é de R$ 1.303.519,00. Deste montante, R$ 225.074,00 foram gastos 

diretos com a pesquisa da tecnologia, correspondendo a 17,27% do total. Os custos da 

transferência tecnológica atingiram até 2014 a importância de R$ 118.123,00. 

Do custeio da pesquisa até 2011, a Embrapa tem participado com 62,0% e a 

Fundação Agrisus com 38,0%. Em 2010, a Embrapa custeou integralmente a pesquisa 

com a tecnologia. As demais despesas com pessoal, depreciação do capital, custos de 

administração e custos de transferência tecnológica foram custeados pela Embrapa.  

 

7.3 - Análise Benefício/Custo 

A análise dos investimentos realizados na lavoura temporária considerou um 

horizonte de nove anos. Verificou-se que a tecnologia do consórcio milho safrinha 

consorciado com B. ruziziensis cultivado em sucessão à soja é vantajosa em todos os 

indicadores avaliados (Tabelas 7.3.1 e 7.3.2).  

 

Tabela 7.3.1.  Análise dos investimentos da tecnologia (em mil reais)  

Item Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 
 

Ano 10 

Fluxo de benefícios 0 0 406 1.495 3.726 14.113 24.345 50.055 59.716 65.918 
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Fluxo de custos  117 103 88 162 184 204 196 157 94 49 

Fluxo de benefícios líquidos (117) (103) 318 1.333 3.542 13.908 24.148 49.898 59.623 65.868 

Taxa interna de retorno       2,31% 2,37% 1,99% 2,70% 

Benefício/Custo       2,41 3,77 5,12 6,67 

 

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, no período de 2005 a 2014, foi 2,70%. Considerando Taxas Mínimas de 

Atratividade (TMA) de 4,0%, 6,0%, 8,0%, 10,0%, 12,0%, 14,0%, 16,0% e 18,0%, a TIR 

está abaixo da TMA, sinalizando que os investimentos não são viáveis 

economicamente a curto prazo.  

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 6,67, indicando 

que a produção de milho safrinha consorciado com B. ruziziensis é eficiente. Salienta-

se que essa relação é alterada de acordo com as flutuações do preço do produto. 

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$ 156.121 mil a R$ 

54.156 mil. Valores positivos indicam que a tecnologia é economicamente viável 

(Tabela 7.3.2). 

 

 

 

 

Tabela 7.3.2.  Análise do Valor Presente Líquido (em mil reais)  

4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

R$156.121 R$132.824 R$113.419 R$97.191 R$83.569 R$72.092 R$62.389 R$54.156 
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8 – AÇÕES SOCIAIS 

 

Tabela 8.  Ações de transferência de tecnologias referentes ao Consórcio Milho com 

Braquiária em 2014 

 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS INTEGRADOS  (ILP, ILPF e CONSÓRCIO MILHO 
COM BRAQUIÁRIA) 

N° AÇÃO LOCAL  DATA ABRANGÊNCIA  PÚBLICO PARTICIPANTES 

       

1 9 Visitas técnicas sobre 
sistemas integrados de 
produção e sustentabilidade na 
agricultura 

Dourados – MS 
Ponta Porã – MS 

Naviraí - MS 

 
Janeiro a 
dezembro 
2015 

 
Regional 

 
Técnicos e 
produtores 

719 

2 9 Palestras nos temas: 
Consórcio Milho com 
Braquiária, Integração 
lavoura/pecuária – ILP e 
Sistema Plantio Direto - SPD 
 

Mato Grosso do Sul: 
Dourados, Ponta 

Porã. Mato Grosso: 
Barra do Garça. São 
Paulo: Fernandópolis. 

Paraná: Palotina. 

Minas Gerais: Posse. 

 
Fevereiro a 
Dezembro 

2015 

Internacional, 
Regional e Local 

 
Técnicos, 

produtores e 
acadêmicos 

1.520 

3 2 Dias de Campo nos temas: 
ILPF, sistemas integrados de 
produção e consórcio milho-
braquiária 

Naviraí – MS 
Selvíria - MS 

Março e 
Dezembro 

2015 

Regional Técnicos, 
produtores e 
acadêmicos 

206 

5 1 Seminário Timeline 
Integração Lavoura-Pecuária: 
20 anos de experimentação na 
Embrapa Agropecuária Oeste 

Dourados– MS Setembro 
2015 

Local Técnicos e 
produtores  

180 
 

6 1 Cursos sobre Formação e 
Manejo de Pastagens 

Dourados – MS Outubro 2015 Regional Técnicos  32 

7 DINAPEC 2015: consórcio 
milho-braquiária como opção 
no sistema de produção de 
leite para agricultura familiar 

Campo Grande - MS Março 2015 Regional Técnicos, 
acadêmicos e 

produtores 

500 

8 Showtec 2015: temas como 
Integração Lavoura-Pecuária 
(ILP), variedades de soja, 
manejo de palhada e solo para 
a cultura da cana, fixação 
biológica de nitrogênio e 
consórcio milho-braquiária. 

Maracaju - MS Janeiro 2015 Estadual Técnicos, 
acadêmicos e 

produtores 

2.800 

 Total     5.957 
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10. - EQUIPE RESPONSÁVEL 

10.1. Público interno: 

Alceu Richetti – avaliação econômica 

Carmen Regina Pezarico – avaliação ambiental e social 

Luci Mary Sunakozawa – inclusão SIDE 

 

10.2. Público externo: 

Produtores rurais, cooperativas e assistência técnica. 


