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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 

A Embrapa Gado de Corte tem se notabilizado pelo lançamento de novas 
variedades de gramíneas forrageiras como os capins Marandú, Xaraés, Tanzânia, 
Mombaça, Massai e Piatã, entre outros. Também as leguminosas forrageiras são 
alvo de trabalhos, destacando-se o Estilosantes Campo Grande. 

Essas gramíneas correspondem à maioria das pastagens em uso no Brasil; a 
cultivar Marandú, por exemplo, está presente em pelo menos 50% das pastagens 
em área de cerrados. Algumas têm alcance internacional, sendo exportadas para 
regiões pecuárias tropicais.  

Marandú, Tanzânia, Mombaça e Estilosantes Campo Grande têm tido seus 
impactos econômicos, sociais e ambientais avaliados nos últimos anos, revelando 
números expressivos que contribuem substancialmente para o balanço social da 
Embrapa. Recentemente, em 2010/2011, incluiu-se o capim-piatã, que foi lançado 
em 2006. 

Os impactos sociais e ambientais desses produtos já foram abordados em 
anos anteriores, com base na opinião qualificada de técnicos, empresários do setor 
de sementes e produtores rurais, usando-se a técnica do painel. 

Na avaliação do impacto econômico, estimou-se a área semeada em 2015 a 
partir da produção de sementes controladas, conforme dados obtidos junto a 
Unipasto. A área total em que o Estilosantes está presente corresponde à área 
acumulada existente no ano anterior, somada à área semeada no ano em curso, e 
subtraída da área semeada há três anos (vida útil média do Estilosantes Campo 
Grande). 

Para o presente relatório, algumas mudanças foram realizadas visando 
melhorar a consistência das avaliações, destacando-se: preços de insumos e 
produtos atualizados e corrigidos pelo IGP-DI para o ano-base de 2015; indicadores 
de análise de investimentos calculados para a tecnologia avaliada. 

 

TECNOLOGIA  

 
1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título: 
Estilosantes Campo Grande (Stylosanthes capitata e Stylosantes macrocephala) 
 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU: 
Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
 
1.3. Descrição Sucinta: 
 
O Estilosantes Campo Grande é uma mistura física de sementes de duas espécies 
do gênero Stylosanthes e se destaca por ser uma alternativa para uso em banco de 
proteínas, em consorciação com gramíneas e, principalmente, pela sua capacidade 
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de fixar nitrogênio no solo (até 180 kg/ha/ano), reduzindo gastos com adubação. 
Produz boa quantidade de sementes (de 200 a 400 kg) e tem alta capacidade de 
ressemeadura natural, o que garante sua persistência. A colheita da semente pode 
ser mecanizada, usando a colheitadeira de soja adaptada. Do ponto de vista 
produtivo, produz até 14 t/ha/ano de matéria seca, com alto teor protéico (18 a 22% 
superior à gramínea), boa digestibilidade e palatabilidade. Possui alta resistência à 
antracnose, doença que causa grandes prejuízos à pastagem. 
 
1.4. Ano de Lançamento: 2000 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 2001 
 
1.6. Abrangência: 

Nordeste: BA 
Norte: TO 
Centro-Oeste: GO, MS, MT 
Sudeste: MG, SP 
Sul: - 

 
 
1.7. Beneficiários: 

Os principais beneficiários são os pecuaristas, que além de propiciarem aos seus 
animais uma dieta de melhor qualidade (maior teor protéico), conseguem reduzir 
custos com adubação nitrogenada, já que a leguminosa tem capacidade de fixar o 
nitrogênio ao solo. Além disso, os produtores e comerciantes de sementes são 
beneficiados pela grande demanda por este produto, abrindo-se novas perspectivas 
de mercado. 
 
 
2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA: 

A cadeia produtiva da bovinocultura é composta por diversos agentes econômicos, 
dentre os quais se destacam: os fornecedores de insumos (sementes, vacinas, 
suplementos alimentares, fármacos, máquinas e equipamentos, fertilizantes etc.), os 
pecuaristas de corte/leite, as transportadoras, os frigoríficos e usinas de 
beneficiamento de lácteos, as empresas processadoras e o setor de distribuição. 
Somam-se a esses, os prestadores de serviço (consultores, técnicos, fiscais etc.) e, 
no âmbito institucional, os pesquisadores, os técnicos da extensão rural pública, 
agentes da defesa sanitária entre outros. As relações entre esses agentes define o 
fluxo de produtos, serviços e conhecimento, resultando em melhor ou pior 
desempenho do complexo agroindustrial da pecuária de corte como um todo. Nos 
últimos anos, a "profissionalização" das atividades no campo tem refletido 
positivamente na performance da carne bovina tanto no mercado interno, com 
redução de preços ao consumidor e da sazonalidade de produção, quanto externo, 
pois o país apresenta grande competitividade do produto, liderando o ranking de 
exportação de carne bovina desde 2003. Todas essas mudanças têm afetado 
diretamente os elos à montante e à jusante da produção primária, refletindo em 
maior demanda por produtos de qualidade e a baixo custo. Isso é válido também 
para o setor sementeiro, que têm buscado novas alternativas de oferta ao produtor 
rural, seja ampliando seu leque de produtos seja embutindo atributos de qualidade 
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nas sementes disponíveis no mercado (tratamentos de sementes) para a atuar em 
nichos específicos. Os beneficiários diretos do uso do Estilosantes Campo Grande 
são os pecuaristas, que ao introduzirem essa leguminosa no sistema de produção 
conseguem reduzir a demanda por fertilizantes nitrogenados e observam melhor 
desempenho animal. As empresas do setor sementeiro que introduziram o 
Estilosantes Campo Grande em seu portfólio de espécies forrageiras, além de 
ofertar produtos diversificados, têm auferido bons resultados econômicos, dada a 
crescente demanda pela semente e a capacidade ainda limitada da oferta. Do ponto 
de vista do faturamento, impactos negativos são observados nas empresas que 
comercializam fertilizantes nitrogenados, visto que o Estilosantes Campo Grande 
fixa nitrogênio ao solo, reduzindo a demanda do produtor por esse nutriente. 
 
 
3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
3.1.1.- Impacto sobre a Produtividade (Incremento de Produtividade) 
 
 
Tabela Aa - Ganhos Líquidos Unitários 
 
Tabela Aa - Ganhos de 
produtividade 
 

    

  
Rendim. Rendim. Preço Custo 

 

 
Unidade de anterior atual unit.* Adicional* Ganho unit. 

 
medida kg vivo/ha kg vivo/ha R$/kg vivo R$/ha R$/ha 

Ano UM A B C D E=(B-A) x (C-D) 

2001 ha 185,0 235,0 3,68 151,52 32,28 

2002 ha 185,0 235,0 3,74 114,62 71,98 

2003 ha 185,0 235,0 3,64 73,86 107,92 

2004 ha 185,0 235,0 3,46 82,73 90,17 

2005 ha 185,0 235,0 2,91 78,88 66,53 

2006 ha 185,0 235,0 3,02 119,09 31,74 

2007 ha 185,0 235,0 3,00 114,32 35,37 

2008 ha 185,0 235,0 3,85 99,58 92,51 

2009 ha 185,0 235,0 3,53 100,58 75,81 

2010 ha 185,0 235,0 3,55 57,77 119,76 

2011 ha 185,0 235,0 3,28 45,67 118,21 

2012 ha 185,0 235,0 3,36 31,94 136,04 

2013 ha 185,0 235,0 3,58 50,78 127,92 

2014 ha 185,00 235,00 4,38 32,23 186,67 

2015 ha 185,00 235,00 4,69 36,29 198,22 

* Preços e custos expressos em valores reais para 2015 via IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas. 
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Tabela Ba - Benefícios Econômicos na Região 
 

  Ganho líquido 
Embrapa 

  Benefício 
econômico 

 
Participação 

Unidade 
de Área de 

 
Embrapa (%) R$/ha medida adoção (ha) R$ 

Ano F G=(E x F)/100 UM H I=G x H 

2001 70% 22,59 ha 8.100 183.018,02 

2002 70% 50,39 ha 17.532 883.420,02 

2003 70% 75,55 ha 66.312 5.009.590,08 

2004 70% 63,12 ha 109.152 6.889.270,97 

2005 70% 46,57 ha 131.220 6.111.017,45 

2006 70% 22,22 ha 113.940 2.531.770,20 

2007 70% 24,76 ha 465.000 11.514.153,01 

2008 70% 64,76 ha 1.063.500 68.871.075,21 

2009 70% 53,07 ha 2.273.196 120.628.158,16 

2010 70% 83,84 ha 2.113.686 177.201.909,07 

2011 70% 82,74 ha 1.559.379 129.030.066,88 

2012 70% 95,22 ha 541.500 51.564.289,95 

2013 70% 89,54 ha 480.045 42.984.866,88 

2014 70% 130,67 ha 699.762 91.437.538,81 

2015 70% 138,76 ha 729.432 101.213.365,82 

 
 

3.1.2.- Impacto sobre os Custos (Redução de Custos) 

 
Tabela Ab- Ganhos Unitários de Redução de Custos 

 

Ano 

Unidade de 
medida 

UM 

Custo 
anterior* 
R$/UM 

Custo atual* 
R$/UM 

B 

Economia obtida 
R$/UM 

A C = (A - B) 

2001 ha 194,55 0,00 194,55 

2002 ha 176,59 0,00 176,59 

2003 ha 142,25 0,00 142,25 

2004 ha 127,46 0,00 127,46 

2005 ha 196,32 0,00 196,32 

2006 ha 169,14 0,00 169,14 

2007 ha 231,96 0,00 231,96 

2008 ha 211,66 0,00 211,66 

2009 ha 145,77 0,00 145,77 

2010 ha 140,85 0,00 140,85 

2011 ha 130,01 0,00 130,01 

2012 ha 173,53 0,00 173,53 

2013 ha 203,14 0,00 203,14 

2014 ha 161,15 0,00 161,15 

2015 ha 181,33 0,00 181,33 

* Preços e custos expressos em valores reais para 2015 via IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas. 
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Tabela Bb- Benefícios Econômicos na Região 
 
 

 Participação 
Embrapa - % 

Ganho líquido 
Embrapa - 

R$/ha 
Unidade 

de medida 
Área de 

adoção (ha) 
Benefício 

econômico - R$ 
 Ano D E = (C x D)/100 UM F G = E x F 

2001 70% 136,18 ha 8.100 1.103.083,87 

2002 70% 123,61 ha 17.532 2.167.210,55 

2003 70% 99,58 ha 66.312 6.603.045,25 

2004 70% 89,22 ha 109.152 9.738.762,58 

2005 70% 137,42 ha 131.220 18.032.832,07 

2006 70% 118,40 ha 113.940 13.490.522,82 

2007 70% 162,37 ha 465.000 75.504.198,78 

2008 70% 148,16 ha 1.063.500 157.572.845,19 

2009 70% 102,04 ha 2.273.196 231.959.941,75 

2010 70% 98,60 ha 2.113.686 208.399.090,04 

2011 70% 91,01 ha 1.559.379 141.917.994,78 

2012 70% 121,47 ha 541.500 65.775.804,23 

2013 70% 142,20 ha 480.045 68.260.350,37 

2014 70% 112,81 ha 699.762 78.936.887,24 

2015 70% 126,93 ha 729.432 92.589.235,20 

 
3.2.- Análise dos impactos econômicos: 

A introdução da leguminosa Estilosantes Campo Grande em pastagens de B. 
decumbens tem benefícios econômicos que se manifestam de duas formas: no 
aumento da produtividade, pois um pasto consorciado pode produzir 235 kg de peso 
vivo por ha, contra 185 de um pasto em monocultivo, gerando um acréscimo de 50 
kg no produto; na redução dos custos, visto que, por fixar nitrogênio ao solo (cerca 
de 60 kg de N/ha/ano), reduz a demanda por esse nutriente via fertilizante. Ao 
aumento da produtividade correspondeu, em 2015, um benefício líquido de 
aproximadamente R$ 101 milhões. Já a fixação de nitrogênio representou, para o 
ano em análise, uma economia de cerca de 92 milhões de reais, que deixaram de 
ser gastos com fertilizantes nitrogenados. Somados, os benefícios líquidos, diretos e 
indiretos, alcançaram quase 200 milhões de reais, considerando uma área 
estabelecida com essa leguminosa estimada em 729 mil de hectares. 
 
3.3. – Fonte de dados: 
 
Anos anteriores a 2009: 
Estado de Mato Grosso: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 
- Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA/MT - 
Serviço de Fiscalização Agropecuária - SEFAG/DT/SFA/MT 
 
Estado de Minas Gerais: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SFA/MG 
 
Estado de São Paulo: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SFA/SP 
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Estado de Mato Grosso do Sul: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SFA/MS 
 
Unipasto – BSB 
 
Embrapa Gado de Corte. Cultivo e uso do estilosantes Campo Grande. Disponível 
em: <http://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/cot/pdf/Cot105.pdf> Acesso: Julho, 
2007. 
 
Informações atualizadas em 2010: 
 
Embrapa Gado de Corte. Uso correto do estilosantes-campo-grande em pastagens 
consorciadas (Nota Técnica). Disponível em: 
<http://old.cnpgc.embrapa.br/NotaTecnicaEstilosantes.pdf> Acesso em: 04 jan. 
2010. 
 
Informações referentes a 2015: 
 

Dados de produção de sementes básicas de forrageiras tropicais, de 2008 a 
2015, foram obtidos junto à Associação para o fomento à pesquisa de melhoramento 
de forrageiras – UNIPASTO – Marcos Roveri, Diretor, comunicação pessoal. 

O preço do boi gordo em 2015, de R$ 4,69 por kg de carcaça, corresponde ao valor 
médio do ano (incluindo machos e fêmeas), obtido de série divulgada pelo CEPEA-
USP. Esse preço equivale a R$ 145,35 por arroba de carcaça. 

Os preços de sementes e de ureia foram coletados junto à praça de Campo Grande.  

 
4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1.- Avaliação dos Impactos: 
 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social ( x ) sim (  ) não.  
 
4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 
Capacitação Sim   4,8 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim   2,6 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim   1,5 
Qualidade do emprego  Não   0 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 
No setor de produção de sementes, o impacto quantitativo na geração de empregos 
foi pequeno, uma vez que parte dos campos de produção ocupada com outras 
espécies forrageiras foi destinada à produção do Estilosantes Campo Grande, 
alterando pouco a demanda por novas contratações para esse tipo de serviço. 
Entretanto, em virtude da maior tecnificação do sistema de produção de sementes, 
abriu-se espaço para contratação de profissionais especializados e técnicos de nível 
superior. Na fazenda pecuária, foram abertas novas oportunidades para mão-de-
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obra qualificada (tratoristas, por exemplo), normalmente supridas por pessoal da 
própria região. 
 
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   5 
Diversidade de fonte de renda Sim   0 
Valor da propriedade  Sim   2,5 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
O uso de estilosantes Campo Grande permite a redução de custos de produção com 
reflexo importante na rentabilidade do sistema produtivo. Os riscos associados à 
produção são reduzidos, pois a pastagem consorciada é mais sustentável. Além da 
redução de custos, favorece o crescimento das gramíneas a ele associadas. Por 
melhorar consideravelmente as condições físico-químicas e biológicas dos solos, 
com efeito em sua fertilidade, resulta em incremento do valor da propriedade rural. 
 
 
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 Não   0 
Segurança e saúde ocupacional Não   0 
Segurança alimentar Sim   0,6 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
No aspecto saúde, propriamente dito, o Estilosantes não altera esse indicador. Por 
outro lado, essa leguminosa contribui para aumentar a segurança alimentar, na 
medida em que uma maior oferta de carne reduz os riscos de desabastecimento. 
 
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   1,0 
Condição de comercialização Sim   1,5 
Reciclagem de resíduos  Não   0 
Relacionamento institucional Sim   4,5 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
A introdução desta leguminosa tem efeitos significativos sobre a gestão da 
propriedade rural, visto que requer um pacote mais aprimorado de controle e 
acompanhamento de resultados. O nível técnico mais elevado induz a maior 
capacitação de pessoal, tanto em nível operacional quanto gerencial. Como 
consequência disso, maior intercâmbio institucional se faz necessário. O advento do 
estilosantes aumentou ações de propaganda, bem como o encadeamento entre os 
elos da cadeia produtiva, como exigência e resultado das ações de marketing 
realizadas. 
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4.2.- Análise dos Resultados 
Do ponto de vista social, o lançamento da leguminosa Estilosantes Campo Grande 
representou um marco para a pecuária visto que o refinamento técnico exigido em 
seu manejo (consórcio com gramíneas) induziu o incremento na capacitação desde 
o funcionário de campo, passando pelo gerente/técnico responsável, incluindo o 
pecuarista. Somado a essa exigência maior, o processo de tomada de decisão mais 
frequente na condução da pastagem consorciada resultou em maior dedicação do 
pecuarista à atividade, o que, indiretamente, contribuiu para a melhoria do 
desempenho gerencial. A maior demanda por conhecimento técnico-científico sobre 
o estilosantes favoreceu o relacionamento entre pecuaristas e prestadores de 
serviços, tais como vendedores da iniciativa privada, profissionais 
autônomos/consultores, extensionistas e pesquisadores. 
O Estilosantes Campo Grande é uma tecnologia adequada para seu uso na 
atividade da produção se subsistência (pequenos produtores e agricultura familiar), 
tendo em vista que ele serve para cobertura verde com grande quantidade de 
matéria orgânica, fixação biológica do nitrogênio e facilidade de uso associado com 
fruteiras e outras culturas.   
 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
  1,8 

 
4.3.- Impactos sobre o Emprego 
 
Não há dados disponíveis para quantificar o emprego gerado. 
 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: - 

 
4.4. – Fonte de dados: 
As informações inseridas na planilha Ambitec-social foram obtidas em painel  
realizado em 18/12/2009 na Embrapa Gado de Corte, do qual participaram 19 
informantes qualificados (técnicos - assistência técnica e pesquisa, produtores rurais 
e empresários do setor de sementes de forrageiras). A visão desses informantes 
abrange uma extensa área geográfica, sem especificação de municípios. Dentre os 
entrevistados em Campo Grande/MS e Uberaba/MG, em 2014, nenhum usava esta 
leguminosa: uns porque não a tinham considerado e outros porque descontinuaram 
seu uso sob alegação de “baixa persistência” no sistema. 
 
5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( x ) sim (  ) não.  
 
5.1.1.- Alcance da Tecnologia 
O rebanho bovino brasileiro com 209 milhões de cabeças (IBGE, 2012), é 
desenvolvido em todas as regiões do Brasil, sendo a mais representativa, quando se 
fala em ocupação das áreas de pastagens. Estima-se que existam cerca de 160 
milhões de hectares de pastagem (nativas e cultivadas), dos quais 115 milhões são 
pastagens cultivadas. No entanto, considerando as características da planta e suas 
exigências quanto à textura de solo (recomenda-se os de textura arenosa a média), 
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potencialmente, o Estilosantes Campo Grande tem sido cultivado na região dos 
Cerrados (Brasil Central), sobretudo em solos arenosos que possui cerca de 50 
milhões de hectares. Atualmente, a área de adoção desta leguminosa está próxima 
de 730 mil hectares. 
 
 
5.1.2.- Eficiência Tecnológica 
 
Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais Sim   1,0 
Uso de energia Sim   -0,5 
Uso de recursos naturais Sim   -0,1 
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
A grande contribuição do Estilosantes Campo Grande ao sistema de produção é a 
sua capacidade de fixar nitrogênio ao solo, reduzindo a demanda por fertilizantes 
nitrogenados, além de influenciar positivamente a qualidade da gramínea com a qual 
se associa. O estilosantes então contribui para reduzir o uso de insumos químicos 
(adubo). Ao mesmo tempo, há certo aumento no consumo de óleo diesel, usado na 
operação agrícola de semeadura. Quanto ao uso de recursos naturais: o 
estilosantes contribui para reduzir a área ocupada com pastagens, uma vez que 
aumenta a capacidade de suporte das mesmas, ao mesmo tempo que leva a um 
maior consumo de água pelos animais. 
 
 
5.1.3.- Conservação Ambiental 
 
Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Produção Animal 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Atmosfera Sim   2,0 
Capacidade produtiva do solo  Sim   9,0 
Água  Sim   2,0 
Biodiversidade  Sim   0,3 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
O Estilosantes Campo Grande contribui para reduzir a produção de gases de efeito 
estufa porque torna a digestão do bovino mais eficiente, dado o maior valor nutritivo 
da dieta com leguminosa. Além disso, favorece a redução da poluição do ar pois 
diminuem as queimadas (pasto mais verde na seca) e aumenta a cobertura do solo, 
que reduz a ação dos fortes ventos da estação seca. Tendo em vista que essa 
leguminosa tem sido usada tanto na reforma de pastagens degradadas (introdução 
da semente sobre a gramínea) quanto na formação de novas pastagens (em 
consorciação com gramíneas), sua contribuição tem sido significativa seja por 
propiciar cobertura vegetal em solos degradados ou por favorecer a sustentabilidade 
do pasto, respectivamente. Em ambos os casos, esta forrageira é capaz de reduzir a 
erosão laminar, a perda de matéria orgânica e nutrientes, e consequentemente o 
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assoreamento dos rios. Além disso, há indícios que seu sistema radicular profundo 
permita uma maior permeabilidade dos solos. O estilosantes contribui também, 
mesmo que de forma moderada, com a redução da perda de espécies/variedades 
caboclas, visto que é, ela mesmo, uma espécie nativa adaptada às condições 
naturais. 
 
 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 
 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Recuperação Ambiental Sim   0,8 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
Como mencionado anteriormente, sua capacidade de melhorar a qualidade física, 
química e biológica do solo, por meio da fixação do nitrogênio e da redução da 
erosão, contribui tanto para a recuperação de solos degradados quanto de 
ecossistemas em degradação, neste caso por ser uma espécie nativa do 
ecossistema natural. 
 
 
5.2.- Índice de Impacto Ambiental 
 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
  1,33 

  
Diante dos resultados positivos (coeficiente final de 1,33), fica evidente que a maior 
contribuição da tecnologia se dá no âmbito da capacidade produtiva do solo, o que 
talvez seja o aspecto mais importante desta análise. Este indicador tem relação 
direta com a sustentabilidade do sistema de produção, no sentido amplo da palavra. 
Há melhoria no solo, na qualidade da água (menor assoreamento) e do ar, na 
composição bromatológica das gramíneas e, ao mesmo tempo, no ganho de peso 
animal. 
 
 
5.3. – Fonte de dados 
 
As informações inseridas na planilha Ambitec-social foram obtidas em painel 
realizado em 18/12/2009 na Embrapa Gado de Corte, do qual participaram 19 
informantes qualificados (técnicos - assistência técnica e pesquisa, produtores rurais 
e empresários do setor de sementes de forrageiras). A visão desses informantes 
abrange uma extensa área geográfica, sem especificação de municípios. Dentre os 
entrevistados em Campo Grande e Uberaba, em 2014, nenhum usava esta 
leguminosa: uns porque não a tinham considerado e outros porque descontinuaram 
seu uso sob alegação de “baixa persistência” no sistema. 
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6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
 
O maior grau de manejo de pastagens consorciadas induz uma melhoria 
generalizada do conhecimento, tanto no campo quanto nos setores a montante e a 
jusante. Essa melhora do conhecimento se dá por meio de relações informais, como 
a troca de experiências entre produtores, técnicos e funcionários de campo, tanto 
quanto via capacitação formal. A Embrapa Gado de Corte já realizou diversos 
cursos, treinamentos e dias de campo sobre o Estilosantes Campo Grande, 
contribuindo para o aprimoramento técnico de seus usuários atuais ou potenciais. 
Do ponto de vista institucional, a parceria com a Unipasto se fortaleceu com o 
lançamento dessa leguminosa, pois permitiu a diversificação do portfolio de produtos 
das empresas participantes desse consorcio. 
 
7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 
A adoção do Estilosantes Campo Grande (ECG) vinha se dando com altas taxas de 
crescimento anuais, mas em 2009 ocorreram problemas pelo uso indiscriminado 
dessa tecnologia. A ingestão de ECG, em proporções superiores à recomendada, 
pode predispor a formação de fitobezoares (estruturas arredondadas de resíduos de 
fibras vegetais compactadas) nos compartimentos digestivos dos bovinos que, em 
caso de obstrução, pode levar o animal ao óbito. Essas ocorrências reduziram a 
demanda da leguminosa pelos produtores. Este problema, no entanto, é contornável 
pelo uso correto do estilosantes-campo-grande em pastagens consorciadas, e 
orientação nesse sentido vem sendo divulgada pela Embrapa Gado de Corte (vide 
nota técnica). Como produção de subsistência, em agricultura familiar ou pequenos 
agricultores seu cultivo tem revelado bons resultados, tanto na alimentação animal, 
quanto na melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Na 
agricultura, seu uso como adubação verde, está se prestando como controle de 
fitonematóides nas culturas de soja, milho, algodão, etc. Outro reflexo notável do uso 
desta leguminosa é o incremento no nível de capacitação, desde os funcionários de 
campo até os gerentes e técnicos. 
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8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1 - Estimativa dos Custos 
 
Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos 

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

1985 408.113   87.064 5.950 501.127 

1986 408.113   87.064 5.950 501.127 

1987 408.113   87.064 5.950 501.127 

1988 408.113   87.064 5.950 501.127 

1989 408.213   87.064 5.950 501.227 

1990 1.289.916 25.775 58.796 87.064 11.900 1.473.451 

1991 1.289.416 17.901 58.796 87.064 11.900 1.465.077 

1992 1.529.244 20.647 58.796 87.064 11.900 1.707.651 

1993 1.509.476 20.679 58.796 174.128 11.900 1.774.979 

1994 1.509.244 20.580 58.797 174.128 11.900 1.774.649 

1995 1.295.416 10.937 58.797 174.128 11.900 1.551.178 

1996 1.291.491 10.752 58.797 174.128 11.900 1.547.068 

1997 1.462.244 13.526 58.797 174.128 11.900 1.720.595 

1998 1.462.242 21.781 58.797 174.128 11.900 1.728.848 

1999 1.462.244 16.783 58.797 174.128 11.900 1.723.852 

2000 1.256.915 10.353 58.797 174.128 11.900 1.512.093 

2001     10.000 10.000 

2002     10.000 10.000 
2003     10.000 10.000 
2004     10.000 10.000 
2005     10.000 10.000 
2006     10.000 10.000 
2007     10.000 10.000 
2008     10.000 10.000 
2009     10.000 10.000 
2010     10.000 10.000 
2011     10.000 10.000 
2012     5.000 5.000 
2013     5.000 5.000 
2014     5.000 5.000 
2015     5.000 5.000 

TOTAL 17.398.513 189.714 646.763 2.089.536 290.650 20.615.176 

 
8.2 - Análise dos Custos 
No presente relatório apresenta-se um fluxo de caixa completo, referente aos custos 
de geração e transferência da tecnologia, anteriormente mostrado de forma parcial. 
Esses números têm origem em estimativas desenvolvidas pelo colega Edson 
Espindola Cardoso, que a pedido da chefia da unidade, vem levantando os custos 
de geração das cultivares de forrageiras lançadas pelo Centro. 
 
9- ANÁLISE DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 
 
Seguindo a metodologia-referência apresentada por Ávila et al. (2008), calcularam-
se o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) e a razão benefício 
custo (B/C), a partir do fluxo de caixa gerado pelos benefícios econômicos (Tabela 
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Ba) e os custos de geração da tecnologia (Tabela 8.1.1). O VPL alcançou a cifra de 
R$ 417.162.611,61, com uma TIR de 29,5% e uma B/C de R$ 36,63. Esses 
números, bastante atrativos, refletem a alta rentabilidade dos investimentos em 
pesquisa de novas forrageiras, dada a pujança e dimensão da atividade pecuária no 
País. 
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