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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
 

1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

 
Informe o nome ou título da tecnologia selecionada para fins de avaliação de 
impacto: Mini-Barragens de Contenção de Águas Superficiais de Chuvas - 
BARRAGINHAS 

 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Indique em qual objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) se enquadra a 
tecnologia avaliada: 

 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

X Inclusão da Agricultura Familiar 
 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
 Sustentabilidade dos Biomas 

 Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
 
1.3. Descrição Sucinta 

 

Foi desenvolvida, na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG, uma 
tecnologia de captação de água superficial de chuvas, que consiste na 
construção de minibarramentos com 15 a 20 m de diâmetro e 1,5 a 2 m de 

profundidade, em forma de semicírculo (barraginhas), nos eixos das 
enxurradas. Para sua construção, utiliza-se uma pá-carregadeira padrão W-

20, gastando-se de 1 a 1,5 h por barraginha, a um custo de 100 a 150 reais. 
Em um dia, é possível construir de 6 a 8 barraginhas com uma máquina.  
As barraginhas, dispersas nas propriedades, colhem as enxurradas, evitando 

erosões, assoreamentos e carreamento de poluentes pelas águas de 
escorrimento, além de forçar a recarga das reservas subterrâneas, pela 

elevação do lençol freático, armazenando água de boa qualidade na esponja 
porosa do solo, por infiltração, revitalizando mananciais e rios e, ainda, 
amenizando enchentes e os efeitos das secas em lavouras localizadas nas 

baixadas. A proposta do sistema barraginhas é segurar as enxurradas que 
correm dispersas nas pastagens e lavouras, permitindo sua infiltração no solo 

e criando áreas úmidas, que proporcionam o cultivo de hortas, pomares, 
canaviais etc. e propiciam o surgimento de minadouros e cacimbas. Dessa 
forma, as enxurradas são transformadas de danosas em parceiras, gerando 

segurança alimentar, renda, trabalho, produção de mel, rapadura, pequenos 
animais, peixes, tudo isso advindo desses pequenos mini-oásis 

proporcionados pela franja úmida das barraginhas. 
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1.4. Ano de Lançamento: 1995 
 
 

1.5. Ano de Início de adoção: 1995 
 

 
1.6. Abrangência 

Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES X PR X 
BA X AM  GO X MG X RS X 

CE X AP  MS X RJ X SC X 
MA X PA  MT X SP X  
PB X RO   

PE X RR X 

PI X TO X 

RN X  

SE X 

 
 
1.7. Beneficiários 

 
Todos os produtores agrícolas, mas em especial os pequenos agricultores de 

regiões semi-áridas, pois com a tecnologia terão oportunidade de produzirem 
e gerar renda para as propriedades.. 
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2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 
2.1. A disseminação da tecnologia Mini-Barragens de Contenção de Águas 

Superficiais de Chuvas - BARRAGINHAS 

A difusão dessa tecnologia iniciou-se em 1995, com a criação de uma Unidade 

Demonstrativa (UD), onde foram construídas 30 barraginhas. O êxito dessa UD 

inspirou, 2 anos depois, a criação do Projeto Piloto I do Ribeirão Paiol, com a 

construção de 960 barraginhas, em 60 pequenas propriedades, na comunidade da 

Estiva, em Sete Lagoas MG. O baixo custo, a simplicidade e a eficiência dessa 

tecnologia, com resultados nítidos, contagiam os prefeitos, os técnicos e os 

produtores que visitam o Projeto Piloto, os quais passam a demandar a implantação 

do projeto em seus municípios, em suas comunidades, em suas propriedades.  

O primeiro contato dos beneficiários com a tecnologia ocorre através de uma reunião 

em que um técnico ou um líder de comunidade, que visitou o Projeto Piloto e foi 

treinado pela Embrapa, apresenta, espontânea e voluntariamente, os benefícios da 

captação de águas de chuva. Considerando que já foram ministrados em torno de 

300 palestras sobre esse tema apenas pelo coordenador do projeto, estima-se que 

centenas de outras já ocorreram através desses multiplicadores. 

 

  
Vista panorâmica de barraginhas Acumulação de água na barraginha 

 

 

As comunidades rurais localizadas em áreas com estágio avançado de degradação, 

com escassez de água e com sustentabilidade agrícola comprometida, ficam 

sensibilizadas e motivadas a adotar a tecnologia, estimulando a visita de uma 

delegação do município ou da comunidade ao Projeto Piloto e à Embrapa. Entre 

1998 e 2010, já ocorreram mais de 120 visitas de delegações ao Projeto Piloto, além 

de visitas a outras áreas onde as barraginhas já foram implantadas. Retornando ao 

seu município, o grupo, entusiasmado e motivado com o que viu, reúne-se e 

transmite aos que não participaram da visita a mensagem e os resultados 
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observados no Projeto Piloto e toda a comunidade passa a demandar pela 

possibilidade de construção de barraginhas em suas comunidades e/ou municípios. 

 

  
Curso Cansanção Palestra em Tocantins 

 

 

Os próximos passos é a realização de treinamento, feito in loco, para a construção 

das barraginhas. Para a realização do treinamento na comunidade, novamente é 

necessário o envolvimento e o apoio do poder público, para disponibilizar a máquina 

e arcar com as despesas dos técnicos da Embrapa e locais. Ao final do treinamento, 

é estabelecido que ao atingirem mais de 50 ou 100 barraginhas será realizado um 

“dia de campo festivo”. Todas as 120 visitas citadas anteriormente concretizaram-se 

em treinamentos. Após o treinamento dos técnicos, dos operadores de máquina e 

dos beneficiários a comunidade está apta a dar prosseguimento, com gestão 

própria, as primeiras 50 barraginhas. A partir deste estágio, a comunidade, 

motivada, parte para a ação e, com gestão própria da associação comunitária, 

consegue o apoio mais importante, a máquina para construir as primeiras 

barraginhas. Normalmente, os próprios beneficiários pagam o combustível da 

máquina. Para esses eventos, são convidados comunidades e municípios vizinhos, 

promovendo sua disseminação na região, gerando novas demandas, além de ser 

uma forma de manter contato com as comunidades, mantendo viva a mobilização, e 

de fazer correções de rumo, se necessário. 

A tecnologia de captação de água de chuvas por barraginhas já foi reaplicada em 

mais de 400 municípios de Minas Gerais, com mais de 200.000 barraginhas em 15 

anos. Pode-se citar os municípios com mais de 500 barraginhas: Arinos, 

Bonfinópolis, Caratinga, Chapada Gaúcha, Morro da Garça, Francisco Dumont, 

Janaúba, Pintópolis, Unaí e Urucuia; os municípios com mais de 1.000 barraginhas: 

Buritis, Bocaiúva, Januária, Francisco Dumont e os municípios com mais de 2000 

barraginhas, Curvelo e Minas Novas. Na região pioneira, próxima à Embrapa Milho e 

Sorgo, já existem mais de 25.000 barraginhas, em 26 municípios, sendo 5.000 
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apenas em Sete Lagoas. Os locais onde o projeto avançou com mais êxito 

tornaram-se vitrines descentralizadas da tecnologia barraginhas, permitindo um 

acesso maior de visitas e potencializando sua reaplicação. 

 

  
Treinamento construção Festa por mais de 100 barraginhas 

 

 

Nesse contexto, foi implantado, entre 2001 e 2002, o Projeto Piloto II para o Norte de 

Minas, no município de Janaúba e, entre 2001 e 2004, o Projeto Piloto III para o Vale 

do Jequitinhonha, no município de Minas Novas, sendo esse último o pólo de maior 

destaque do projeto, tornando-se modelo para o avanço ao Nordeste do Brasil. No 

início de 2006, foi iniciada a implantação do projeto no estado do Piauí, onde já 

foram construídas 4300 barraginhas em doze municípios, sendo 1000 apenas em 

Oeiras, iniciando uma nova fase do projeto, seu avanço para o Nordeste do Brasil. O 

êxito no Piauí estimulou a Fundação Banco do Brasil (FBB) patrocinar o avanço ao 

estado do Ceará em 2008, e ao Tocantins em 2009. Também a Petrobrás patrocinou 

etapas no Piauí e Ceará entre 2008 e 2010.  

As pessoas mobilizadas, envolvidas, normalmente participam como beneficiários e 

optam por aderir, através das expectativas geradas durante as reuniões e visitas aos 

projetos pilotos ou vitrines e após o treinamento ocorrido. Normalmente, são 

implantadas barraginhas para barrar de 30 a 50% das enxurradas nas propriedades 

de uma comunidade. Ao iniciar as chuvas, iniciam-se os efeitos e são confirmadas 

as expectativas. Ano a ano, com os efeitos cumulativos, os pequenos agricultores 

vão entendendo cada vez mais o sistema barraginhas e apropriando-se dele, 

introduzindo-o em sua cultura. Percebem que elas ficam ali prontas como vasilhas 

para colher as enxurradas e passam a querer os restantes 50 a 70%, quando for 

ocorrer uma segunda etapa dos trabalhos. As comunidades, em geral, têm virado 

vitrines e as pessoas mais mobilizadas se tornam beneficiários-multiplicadores-

voluntários, criando-se uma rede que tem favorecido a disseminação dessa 

tecnologia social. Esse envolvimento entre parceiros, associação, técnicos, 
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prefeitura e Embrapa e a apropriação da tecnologia pelas comunidades têm sido os 

pontos fortes, contagiando a todos e dando sustentabilidade ao projeto. 

 

2.2. Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais 

Ao colher as enxurradas, forçando-as a infiltrar no solo, as barraginhas, além de 

evitarem erosões, assoreamentos e o carreamento de poluentes, armazenam água 

de boa qualidade na esponja porosa do solo, amenizando as enchentes e os efeitos 

das secas em lavouras localizadas nas baixadas, viabilizando hortas, pomares, 

canaviais, fazendo brotar minadouros e cacimbas que se estendem por meses após 

as chuvas e refletindo visivelmente na revitalização de córregos e rios. Além de 

garantir a segurança alimentar das famílias, a comercialização dos excedentes 

melhora a renda dos pequenos produtores, estabiliza a oferta de alimentos de 

qualidade nas feiras, movimentando o comércio local e aumentando a oferta de 

trabalho, pois passam a produzir, além de olerícolas, outros produtos resultantes da 

efetivação das águas colhidas das chuvas, como rapadura, mel, pequenos animais, 

peixes, tudo isso advindo desses pequenos mini-oásis proporcionados pela franja 

úmida das barraginhas.  

 

  

Sistema de barraginhas – Assentamento 

Caracol - Piauí 

Produção agrícola/barraginha. Município 

de Anísio Abreu, Piauí. 

 

 

Ao furar uma cacimba na parte inferior do lago e coletar água de boa qualidade, 

estão sendo evitadas caminhadas de 3 a 5 km de mulheres e crianças, para trazer 

água de qualidade duvidosa, ao garantir também hortaliças e lavouras nos baixios, 

em que o binômio “água e alimentos” garante saúde e sustentabilidade, eliminando-

se as filas nos hospitais, liberando médicos e leitos hospitalares. O projeto nunca se 

encerra, pois o exercício sistemático da consciência ambiental, a simplicidade, a 

clareza, o baixo custo e o alto benefício incentivam sempre estar fazendo mais 

tanques, coletando a água onde ela cai, sem deixá-la escorrer, cicatrizando-se as 
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erosões do solo, regenerando e enverdecendo. Esse somatório cria ânimo e 

confiança e as pessoas se abrem para receber novos ensinamentos e tecnologias.  

 

 

Ao proporcionar lavouras, hortas e pomares nas franjas úmidas, com as sobras de 

folhas e dos frutos que caem no solo, retornarão os pássaros, como os sabiás, as 

juritis, as pacas e os veados. Nos alagadiços, regos e lagos voltarão as capivaras, 

as lontras, as garças. O bagaço de cana moída, os restos de culturas, os caroços e 

frutas podres, o esterco de pequenos animais e aves, tudo isso aplicado ao solo o 

cicatrizará, voltará o verde. Enfim, o retorno da fauna e da flora trará orgulho ao 

homem, que possibilitou a volta dessa harmonia. 

O envolvimento da comunidade com o projeto da Embrapa, durante as quatro fases, 

cria uma interação com o poder público, uma rede, representado pelas prefeituras, 

com a extensão rural, representada pela Emater, com os sindicatos dos 

trabalhadores rurais, ONGs e com outros movimentos sociais, tendo como pilar 

motivador e executor as associações comunitárias rurais. Esse envolvimento 

contagia a todos, o que é percebido em todos os momentos de reuniões, 

treinamentos, dias de campo, fortalecendo a comunidade e aumentando sua 

capacidade de se organizar na reivindicação e execução de melhorias junto ao 

poder público. Isso é demonstrado nas fases B, C e D, onde a população tem que se 

organizar para conseguir, respectivamente, um ônibus para visitar o projeto, 

recursos para o treinamento e máquina para implantação das primeiras barraginhas. 

Durante o treinamento, o grupo é sensibilizado a ser o principal agente fiscalizador 

da execução, não só do ponto de vista técnico (localização, distribuição e qualidade 

das barraginhas), mas também da aplicação dos recursos, principalmente quando 

  
Barraginha Cisterna Barraginha Cacimba  
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trata-se de recursos captados de parceiros financiadores externos (Fundação Banco 

do Brasil, Petrobrás, Rede de Tecnologia Social, Ministério Público). 

 

  

  
Produção de alimento, proporcionada pela franja unida de barraginhas. 

 

 

Ao viabilizar a agricultura em regiões do semi-árido, consideradas de risco hídrico, o 

projeto permite aos proprietários uma convivência mais harmônica com a seca, 

dando a eles a confiança necessária para plantar e colher. Além de proteger o solo, 

regenerando-o e enverdecendo-o ano a ano, cria-se ânimo e dignidade, para 

continuar a trabalhar o solo, esquecer a migração para as cidades grandes, criando 

nos filhos uma atmosfera sustentável, fortalecendo o apego e o amor à terra e a 

convivência comunitária. Cria-se, também, um clima de solidariedade, pois eles 

sentem que os açudes das cabeceiras, de cima, beneficiam os localizados no meio e 

os medianos beneficiarão os abaixo e, no final, todos ganham, criando uma teia, 

onde todos saem fortalecidos, principalmente pela revitalização dos mananciais. 

A tecnologia é de abrangência nacional, destacando-se em regiões degradadas do 

Cerrado e em parte do polígono das secas. Já foram implantadas, pela Embrapa e 

por instituições parceiras, barraginhas em Minas Gerais e em estados do Norte, do 

Centro-Oeste e do Nordeste. Calculava-se que já existiam cerca de 150.000 
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barraginhas construídas em 2008, sendo 70% instaladas pela iniciativa privada. Os 

30% restantes se encontram em municípios mineiros (com orientação da Emater e 

grande parte delas patrocinadas pela Agência Nacional das Águas e por prefeituras). 

Entre 2005 e 2008, a Fundação Banco do Brasil patrocinou a instalação de 10.000 

barraginhas em 30 municípios situados em regiões semiáridas. Atualmente, as 

estimativas para o número de barraginhas já indicam a construção de mais de 800 

mil. 

 

  
Gerando Renda - Comercialização de hortícolas proporcionadas pela barraginha  
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3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos 

A metodologia proposta para esta avaliação é a do excedente econômico.  
 
Se aplica: sim ( X )        não (   )  

 
 

Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas 
 

Tabela Ac - Ganhos Líquidos Unitários 

 

Ano 
Unidade de 

Medida - UM 

Renda com 

Produto Anterior -
R$ (A) 

Renda com 

Produto Atual - 
R$ (B) 

Renda Adicional 
Obtida R$ C=(B-A) 

2002 

  

             9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2003              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2004              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2005              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2006              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2007              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2008              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2009              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2010              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2011              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2012              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2013              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2014              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

2015              9.456,00            11.820,00                   2.364,00  

 

 
Tabela Bc - Benefícios Econômicos na Região 

Ano 
Participação da 

Embrapa - % (D) 

Ganho Líquido 
Embrapa - 

R$/UM E=(CxD) 

Área de Expansão 

Quant./UM (F) 

Benefício 
Econômico - R$ 

G=(ExF) 

2002 70%              1.654,80  8.333,33 13.790.000,00 

2003 70%              1.654,80  4.166,67 6.895.000,00 

2004 70%              1.654,80  5.000,00 8.274.000,00 

2005 70%              1.654,80  7.000,00 11.583.600,00 

2006 70%              1.654,80  9.800,00 16.217.040,00 

2007 70%              1.654,80  10.290,00 17.027.892,00 

2008 70%              1.654,80  8.918,00 14.757.506,40 

2009 70%              1.654,80  26.754,00 44.272.519,20 

2010 70%              1.654,80  32.104,80 53.127.023,04 

2011 70%              1.654,80  56.183,40 92.972.290,32 

2012 70%              1.654,80  30.000,00 49.644.000,00 

2013 70%              1.654,80  30.000,00 49.644.000,00 

2014 70%              1.654,80  20.000,00 33.096.000,00 

2015 70%              1.654,80  23.300,00 38.556.840,00 
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3.2.- Análise dos impactos econômicos 

Embora existam várias tecnologias de convivência com a seca, a barraginha 

tem conseguido despertar a atenção dos atuais e possíveis usuários desta 
tecnologia pela rapidez em termos de resultados econômicos e sociais e 
também pelo baixo custo de sua utilização. Esses custos reduzidos têm 

levado a vários pequenos agricultores a requisitarem mais construção de 
barraginhas em sua propriedade. Atualmente, o custo de construção de 

barraginha oscila entre R$ 120,00 e R$ 180,00 e pode-se considerá-lo como 
custo fixo, que vai diluindo ao longo de vários anos. O valor é calculado a 
partir de da média de 2h máquina para construção da barraginha, que varia 

em cada lugar, por isso a variação do custo. Para os pequenos produtores, 
esses custos têm sido realizados por instituições que tem apoiado o 

desenvolvimento da agricultura familiar e a utilização de tecnologias que 
sejam geradoras de renda para estes agricultores. 

Porém, o aspecto mais importante, em termos de inclusão, é a possibilidade 

de expansão de áreas produtivas de agricultores familiares, que tem sua 
rendas limitadas pela impossibilidade de produção devido a incertezas 

climáticas. Geralmente estes produtores recebem algum tipo de ajuda através 
de mecanismos de distribuição de renda (Bolsa família, pensão, entre outras) 
o que os coloca com sentimento de serem sub cidadãos, pois, devido às 

limitações ambientais, são impedidos de realizarem alguma atividade 
produtiva para sua manutenção e de seus familiares. 

A construção de barraginhas dispersas na propriedade para conter as 
enxurradas mais significativas, proporciona o aumento do tempo de infiltração 
entre uma frente de chuva e a seguinte, possibilitando o armazenamento da 

água no lençol freático e protegendo-a da evaporação. As barraginhas 
provocam o umedecimento do seu entorno e a elevação do lençol freático nas 

baixadas, viabilizando a agricultura, reduzindo o risco de veranicos na safra e 
aumentando o período de exploração do solo, chegando a possibilitar duas 
safras.  

Na Tabela Ac é apresentado os ganhos por hectare por expansão da área 
utilizada pelo agricultor familiar para produção agropecuária. Esta expansão 

acontece tanto em termos físicos (ampliação de área utilizada para produção) 
quanto em termos de tempo (ampliação da janela do tempo quando se pode 
ter atividade de produção agropecuária), podendo acontecer mais de uma 

safra por ano com diferentes tipos de cultivo e/ou criação. 

Observa-se na tabela que o ganho por unidade produtiva é de R$ 2.364,00 

por ano, elevando a renda média da pequena propriedade de 25% até 36%. A 
possibilidade de usar a área que antes era improdutiva é a indutora deste 
aumento da renda. Portanto, para a pequena produção, a disponibilidade de 

área para produção é sinônimo de aumento de área e aumento de renda. 
Cabe ressaltar, que devido a dificuldade de obter as informações de preço da 

tecnologia nos primeiros anos da série, optou-se por utilizar os preços 
presentes nas informações passadas. 
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Na tabela Bc, são mostrados os ganhos agregados nos anos de 2002 até 
2015. Para o cálculo dos Benefícios Econômicos, utilizou-se o indicador de 
70% de participação da Embrapa. Ainda nesta tabela, são apresentados dois 

outros itens. O primeiro é a área de expansão anual proporcionada pelo uso 
da tecnologia, o segundo são os benefícios econômicos advindos desta 

expansão. 

Em termos de expansão de área colocada a disposição para produção 
agropecuária, observa-se que esta cresceu em média cerca de 16.545 

hectares por ano, o que representa o acréscimo de cerca de 49.637 
barraginhas. Como era de se esperar, este crescimento tem picos e vales, 

tendo o menor crescimento acontecido em 2003, ano eleitoral de mudança de 
governo, o que pode explicar em parte este pequeno desempenho, pois as 
instituições públicas são grandes parceiras no fomento desta tecnologia. 

Entretanto, tem-se observado um crescimento quase exponencial das 
barraginhas nos últimos anos, chegando a ocorrer um acréscimo de quase 

170.000 somente em 2011 (três barraginhas para cada um dos 56 mil 
hectares). 

Os benefícios econômicos gerados pela tecnologia para as pequenas 

propriedades acompanham o mesmo comportamento da expansão da área 
produtiva, com o menor benefício em 2003 e o maior benefício em 2011. De 

certa forma, algumas instituições parceiras têm usado a promoção de 
barraginhas como um instrumento de distribuição de renda. 

Vale notar que a expansão de áreas beneficiadas por barraginhas é 

cumulativas. Somam-se as expansões das áreas em cada ano e ter-se-á a 
área total disponibilizadas para cultivo agropecuário devido ao uso de 
barraginhas. Esta área é de aproximadamente 200.000 hectares. Quando 

somamos os benefícios econômicos anuais proporcionados pelo uso da 
barraginhas, isto é, não apenas o benefício da expansão anual, mas o 

benefício das áreas totais em cada ano vezes a renda líquida acrescentada a 
cada hectare, podemos ver que no período de 2002 até 2015 estes 
benefícios, por parte da Embrapa, geraram renda de aproximadamente 

411milhões de reais para os pequenos produtores das regiões menos 
favorecidas. 

 

3.3. – Fonte de dados 
 

As informações com respeito a áreas onde foram construídas barraginhas são 
da Embrapa. São construídas em média 3 barraginhas por hectare. Esta 

média foi usada na estimativa da área informada na Tabela Bc, o que implica 
em cerca de 69.900 barraginhas em 2015. 

A renda inicial das pequenas propriedades foi estabelecida como o que a 

família tinha como ganho devido às políticas de distribuição de renda do 
governo. Foi usado o valor do salário mínimo real como base para a renda 

inicial das propriedades antes do uso das barraginhas. Após fazer 
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levantamento em algumas comunidades, observou-se que as rendas das 
pequenas propriedades obtiveram acréscimos em cerca de R$ 394,00 por 
mês na média, após a segunda carga de água e acumulo nas barraginhas. 

Assim, utilizou-se este valor como variação da renda mensal advinda da 
tecnologia. Por fim, observou-se que nas propriedades as atividades 

agropecuárias se avolumaram e passaram a ser exercidas durante todo o 
ano, não apenas em poucos meses de chuva. Com respeito ao Ganho líquido 
unitário, usaram-se como base, as informações de salário mínimo real 

divulgado pelo IPEA a cada ano.  
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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 4,7 4,9 4,8 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,6 0,6 0,6 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 2,3 2,1 2,2 
Qualidade do emprego  Sim 2,3 4,7 3,5 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( Região 1 ). **Tipo 2 - Produtor familiar ( Região 2 ). 

 

Como se observa na tabela 4.1.1, esta tecnologia é identificada como 

geradora de trabalho para os pequenos produtores, por eles próprios. Talves 

devido aos treinamentos feitos para construção das barraginhas e os outros 

treinamentos ofertados para produção agropecuária, os pequenos produtores 

tem identificado um forte componente de capacitação da mão-de-obra da 

tecnologia. Por outro lado, os produtores consideram que a qualidade do 

emprego melhorou com o uso da tecnologia. A oportunidade de se ter uma 

área próxima, com melhor umidade talves tenha influenciado nesta avaliação. 

Pode-se pensar na qualidade do emprego em termos do pequeno produtor 

ocupar seu tempo trabalhando para ele mesmo sem necessidade de passar 

grandes jornadas fora de casa. 

Por fim, como esta é uma tecnologia que tem sido trabalhada em nível de 

pequena produção, com foco em renda familiar, os agricultores identificaram 

que não há uma grande demanda para mão-de-obra qualificada. O valor 

deste índice foi 0,6, muito próximo de zero, se compararmos ao outros índices 

desse grupo. 

 

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 15,0 15,0 15,0 
Diversidade de fonte de renda Sim 4,0 6,0 5,0 
Valor da propriedade  Sim 15,0 5,0 10,0 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( Região 1 ). **Tipo 2 - Produtor familiar ( Região 2 ). 

 

Nos resultados da tabela 4.1.2 os produtores consideram que a tecnologia é 

foi muito eficiente na geração de renda e melhoria do valor da propriedade. 
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Porém como é voltada para aumento da oportunidade de trabalho interno a 

propriedade, não aumenta muito a oportunidade de diversificacção da renda. 

Na realidade eles consideram que há diversificação das atividades produtivas 

dentro da propriedade agrícola que vai da produção de hortaliças, frutas, 

grãos, passando por pecuária, criação de pequenos animais, apicultura, até 

alguns ramos da silvicultura. Por causa desta diversificação atribuiram valor 

5,0 para este item. Acham que com o aumento da possibilidade de utilização 

de suas propriedades, como resultado da construção de barraginhas, 

aumentou-se muito a demanda por trabalho interno à propriedade, tendo a 

familia que contribuir nesse processo produtivo, diminuindo a oportunidade de 

aquisição de rendas externas à propriedade com outras atividades. 

Por outro lado, aqueles produtores que eram beneficiários de algum 

intrumento de distribuição de renda, consideraram também que a tecnologia, 

proporcionou-lhes diversificação de renda. 

O item de valor de propriedade deve ser considerado com muita atenção, pois 

este aumento no valor da propriedade é tido em termos de conforto e 

relacionamento dos pequenos produtores com sua propriedade. A questão de 

se ter uma terra produtiva, que se mantem verde mais tempo durante o ano, 

sem erosão, com a volta da fauna até então desaparecida e a geração de 

renda a partir desta propriedade, torna esta de valor inestimável para estes 

produtores. 

 

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 0,4 1,2 0,8 

Segurança e saúde ocupacional Sim 0,0 0,0 0,0 
Segurança alimentar Sim 6,0 6,0 6,0 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( Região 1 ). **Tipo 2 - Produtor familiar ( Região 2 ). 

 

Nos dois tipos de produtores, a avaliação quanto ao impacto da tecnologia em 

termos de saúde ambiental e pessoal e em termos de segurança e saúde 

ocupacional é quase nula, porém há um pequeno efeito positivo na saúde 

ambiental e pessoal. Eles identificaram que a tecnologia tem maior impacto 

na segurança alimentar, dado o fato de se garantir quantidade, qualidade e 

diversidade de alimentos. 

Embora considerem a segurança alimentar importante para eles, os pequenos 

produtores não tem muito certeza em termos de melhoria de saúde como 

reflexos da melhoria do ambiente de trabalho e saúde pessoal causada pela 

oferta de nutrientes necessários a uma vida saudável. Eles provavelmente 
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não conseguiram associar a segurança alimentar proporcionada pela 

tecnologia com a melhoria de saúde pessoal. 

 

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 8,2 8,5 8,3 

Condição de comercialização Sim 0,7 0,7 0,5 
Reciclagem de resíduos  Sim 1,0 1,0 1,0 
Relacionamento institucional Sim 5,4 3,6 4,0 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( Região 1 ). **Tipo 2 - Produtor familiar ( Região 2 ). 

 

Os dados da Tabela 4.1.4 indicam que a tecnologia teve impactos positivos 

na dedicação dos responsáveis pelas propriedades, como se pode notar na 

demanda de trabalho interno e diversificação de renda analisado 

anteriormente, bem como, motivou-os a se relacionarem mais com 

cooperativas, associações, extensão rural, etc.  

Como a tecnologia ainda tem um viés de atendimento as necessidades das 

famílias das pequenas propriedades, os agricultores não identificaram as 

melhorias de condições de comercialização. Apesar de ter renda sendo 

geradas nas propriedades advinda do uso da tecnologia, ainda são usados os 

canais tradicionais de comercialização e em muitos casos ainda o escambo. 

Também no aspecto da comercialização, o relacionamento institucional era 

importante para melhora as condições de se colocar os produtos em regiões e 

mercados anteriormente inacessíveis. Neste sentido os programas de 

compras da agricultura familiar do governo federal tem sido mais um 

instrumento tanto de incentivo à produção como da necessidade de filiação 

associativa 

 

4.2.- Análise dos Resultados 

Análise agregada tomando por base do índice de impacto gerado pelo AMBITEC 
Social. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

4,09 3,63 3,86 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( Região 1 ). **Tipo 2 - Produtor familiar ( Região 2 ). 

 

Como se observa pelos valores dos índices acima, a tecnologia é considerada 

como tendo um impacto social positivo. Gera oportunidade de trabalho interno 
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à propriedade. Proporciona diversificação de produção agrosilvopastoril. Gera 

adicional de renda e fixa o agricultor a terra. 

Os pequenos produtores tiveram oportunidade de identificar esses impactos 

positivos causados pelas barraginhas em suas propriedades. Os depoimentos 

deles em termos de uso desta tecnologia são sempre positivos, pois alem dos 

aspectos econômicos e sociais identificados nos índices acima eles 

demonstram a satisfação que têm em possuir uma área produtiva, algo 

intrínseco, que não consegue ser medido. 

A necessidade de filiação associativa para poder ter a construção da 

barraginha na propriedade e a maior produção exige maior e melhor 

relacionamento institucional tanto para se planejar e executar a produção 

quanto para se ter maior número de oportunidades de acesso a novas 

tecnologias e novos canais de comercialização. 

 

4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 

Ano Emprego Adicional por unidade de área Área Adicional Emprego total 

2002 0,7 8.333 5.833 

2003 0,7 4.167 2.917 

2004 0,7 5.000 3.500 

2005 0,7 7.000 4.900 

2006 0,7 9.800 6.860 

2007 0,7 10.290 7.203 

2008 0,7 8.918 6.243 

2009 0,7 26.754 18.728 

2010 0,7 32.105 22.473 

2011 0,7 56.183 39.328 

2012 0,7 30.000 21.000 

2013 0,7 30.000 21.000 

2014 0,7 20.000 14.000 

2015 0,7 23.300 16.310 
Total 

 

 190.295 

 
O impacto no emprego das barraginhas é muito positivo. Considerando-se 

que o aumento da área disponível para cultivo é ampliada, há necessidade de 

mais emprego de mão-de-obra na produção agropecuária ao longo do ano. A 

construção de uma barraginha leva em média de 2 horas de homem-máquina, 

como na média se constrói 3 barraginhas por hectare, há o emprego de 0,75 

dias homens por ha. Considerando que uma vaga de trabalho corresponde a 
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280 dias no ano, as barraginhas geram em média 0,0027 empregos por 

hectare ao ano. Entretanto, o emprego gerado na construção da barraginha 

propriamente dita é uma dimensão menor do impacto na geração de 

emprego. Considerando a atividade econômica possibilitada pela barraginha 

há uma estimativa de 0,7 empregos por hectare. Assim, no ano de 2015 

foram geradas 16.310 vagas de trabalho, que somadas a série a partir de 

2002, totaliza 190.295 empregos. 

 

4.4. – Fonte de dados 

 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor Familiar 
Região 1 

Produtor Familiar 
Região 2 Total 

Pequeno Pequeno 

Sete Lagoas MG 05 - 05 
Minas Nova MG - 07 07 

     
Total  05 07 12 

 

Além dos produtores, também foram consultados extensionistas da EMATER-

MG, pessoal representantes de instituições representativas dos produtores e 

pesquisadores.  
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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 

 

A evolução do uso de barraginhas tem sido observada ao longo dos anos, a 

ponto de que em 2002 havia cerca de 25.000 barraginhas chegando a quase 

600 mil em 2013. Esta tecnologia esta sendo trabalhada para o 

desenvolvimento de comunidades rurais que tem problemas de oferta de 

água, possibilitando aos pequenos produtores a oferta de condições 

produtivas ao longo do ano, porém, as barraginhas também têm sido usadas 

para contenção de enxurradas em vários tipos de situação. 

Em sua vertente sócio-ambiental, a construção de barraginhas tem como 

funções a recuperação de áreas degradadas pela chuva, a revitalização e 

perenização de mananciais com água de boa qualidade e amenização de 

secas e enchentes. O sistema de barraginha é complementado com outros 

sistemas de conservação do solo, como terraços, cordões em contorno, 

plantio direto e outros. O volume médio de água armazenada é em torno de 

100 m3/barraginha, repetindo cerca de 12 a 15 vezes por ciclo de chuvas. 

Sua construção é de baixo custo, sendo que se usa na média 2h de máquina 

para cada barraginha.  

 

5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

A eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para a redução da 
dependência do uso de insumos, sejam esses insumos tecnológicos ou naturais. Os 
indicadores de eficiência tecnológica são: uso de agroquímicos, uso de energia e 

uso de recursos naturais. 
 
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 0,0 0,0 0,0 

Uso de energia Sim -1,8 -1,8 -1,8 
Uso de recursos naturais Sim 3,0 4,0 3,5 
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

Apesar da intensificação do uso de terra na produção agrosilvipastoril, os 

produtores não identificaram impactos significativos no uso de agroquímicos, 
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uma das razões é que a produção vegetal é principalmente de hortícolas, em 

pequena escala, onde o controle de pragas e plantas invasores é feito pelas 

formas tradicionais de cultivo. Esses produtores consideraram que houve 

impacto negativo em termos de uso de energia. Consideraram que a 

intensificação de atividades agropecuárias aumentou a demanda por energia, 

tanto na forma de uso de pequenos equipamentos (irrigação, trilhadeiras, 

entre outras) quanto na forma de combustível para transporte da sua 

produção. 

Um fator importante é que eles consideraram que a tecnologia teve um 

impacto positivo alto no uso de recursos naturais, embora eles tenham 

aumentado o uso destes recursos internamente para produção agropecuária. 

A lógica exposta por eles é que antes tinham que esgotar toda a capacidade 

dos recursos naturais em sua propriedade e avançar para uso de outras áreas 

para conseguirem sustento e que, após o uso de barraginhas, a capacidade 

produtiva dos recursos naturais de suas propriedades cresceu muito e que 

eles não conseguem esgotar mais esta capacidade. 

 

5.1.3.- Conservação Ambiental 

 
Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 

Geral 
 

     Atmosfera Sim 0,0 -0,8 -0,4 
     Capacidade produtiva do solo Sim 7,0 5,6 6,3 
     Biodiversidade Sim 1,2 2,0 1,6 

    Geração de resíduos sólidos Não   0 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

  

Os usuários da tecnologia não acham que a tecnologia tem grande impacto 

na qualidade do ar, i.e., não afeta de forma considerável a atmosfera. 

Identificam que, pelo cuidado que eles têm que ter para alcançar o potencial 

produtivo de sua área, a tecnologia indiretamente tem efeito positivo na 

conservação da capacidade produtiva do solo, levando-os a prática de plantio 

direto, uso de fertilizantes orgânicos, busca de práticas alternativas de 

conservação da qualidade do solo. Com respeito a geração de resíduos 

sólidos, os usuários acreditam que a tecnologia não afeta estes indicadores e 

então este não se aplicam a esta avaliação.  

Finalmente, no que dizem respeito à biodiversidade, alguns agricultores 

acham que tecnologia reduz a pressão por abertura de novas áreas de 

produção, ajudando a manter áreas nativas intocáveis. O impacto positivo das 
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barraginhas pode ser comprovado quando os produtores dizem que estão 

dispostos a sempre estar fazendo mais tanques, coletando a água onde ela 

cai, sem deixá-la escorrer, corrigindo as erosões do solo, regenerando e 

enverdecendo suas áreas. Ao proporcionar lavouras, hortas e pomares nas 

franjas úmidas das barraginhas, com as sobras de folhas e dos frutos que 

caem no solo, voltam a aparecer fauna que havia sumido por falta de 

alimento. Retornam os pássaros, as juritis, as pacas e os veados. Nos 

alagadiços, regos e lagos voltarão as capivaras, as lontras e as garças. O 

bagaço de cana moída, os restos de culturas, os caroços e frutas podres, o 

esterco de pequenos animais e aves, tudo isso aplicado ao solo ajudará na 

recuperação deste e o verde retornará. Em termos de flora, começará a 

aparecer nova vegetação, no lugar onde antes só havia moitas de capim 

seco. Enfim, o retorno da fauna e da flora traz um sentimento de bem estar ao 

produtor, e ele sente a necessidade dessa harmonia. 

 

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 2,0 0,8 1,4 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

A tecnologia foi avaliada pelos produtores como um instrumento que ajuda na 

recuperação ambiental. Além do relato no item anterior com respeito a 

recomposição da biodiversidade, a elevação do lençol freático proporciona o 

afloramento de minadouros e a elevação do nível de água das cacimbas, 

proporcionando água para consumo humano e animal. Além disso, o 

surgimento de flora nativa ajuda na recuperação de solos degradados pela 

erosão superficial. Por isso os produtores identificaram impactos positivos 

nesse item. 

 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,96 1,20 1,48 

 

Os produtores consideraram que os impactos da tecnologia tiveram efeito 

positivo no ambiente. Estes impactos foram descritos acima e serviram como 
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mais um incentivo para o uso das barraginhas nas pequenas propriedades. 

No entanto, esperava-se que a tecnologia de fato teria um alto impacto 

ambiental positivo, pois ela originalmente foi criada para minimizar os efeitos 

de escorrimento de água superficiais de chuva. 

 

5.3. – Fonte de dados 

 
Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar 

Região 1 
Produtor Familiar 

Região 2 
Total 

Pequeno Pequeno  

Sete Lagoas MG 05 - 05 
Minas Nova MG - 07 07 

     
Total  05 07 12 

 
A fonte dos dados foi a mesma usada para fazer a avaliação do Ambitec-

Social. 
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6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

 
Nota: A avaliação de impactos desta dimensão é opcional para os Centros de 

Produtos.  

 
 
6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 

Avalie os impactos gerados em termos do avanço do conhecimento, em função da 

natureza dos resultados obtidos, dadas as vantagens dessas novas metodologias, 
técnicas ou métodos desenvolvidos usando a tabela abaixo. Esta avaliação deve ser 
feita com base em evidências de que a tecnologia/conhecimento está sendo usada 

por instituições de pesquisa ou de ensino, laboratórios, etc., ou no seu potencial 
para gerar impactos futuros. Um exemplo de evidência de que existe impacto sobre 

o conhecimento é o registro (depósito) de patentes. 
Nota: Caso esta metodologia não seja adequada para avaliar os impactos sobre o 

conhecimento da tecnologia, marque a opção "não se aplica" nas Tabelas seguintes 

e justifique tal inadequação no Item 6.4. 
 
 
 
 

7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 
Dados os resultados obtidos nas avaliações dos diversos tipos de impactos 

identificados e analisados nas seções anteriores (Itens 3, 4, 5 e 6), faça uma análise 
final integrando todos os impactos da tecnologia em questão. 

Na comparação dos impactos com os anos anteriores, devem ser levados em conta 
apenas os impactos decorrentes de incrementos na taxa de adoção da tecnologia. 
Sempre que houver aumento de benefícios decorrentes de uma maior adoção 

tecnológica, devem ser apresentadas evidências (bibliografia, fontes, nome da 
instituição informante, etc.) que comprovem tal incremento. 
Nota: Deve-se evitar que na análise comparativa sejam considerados aumentos de 

benefícios (excedentes) de um ano para outro que, na realidade, são decorrentes de 
melhorias no processo de coleta de dados e não de aumento na taxa de adoção. 

 

As barraginhas tiveram impactos econômicos positivos em nível de pequeno 

produtor e em termos regionais. O ganho por unidade produtiva foi de R$ 

2.364,00 por ano, elevando a renda média da pequena propriedade de 25% 

até 36%, dependendo do ano em que a tecnologia foi implantada. A expansão 

de área colocada a disposição para produção agropecuária, cresceu em 

média cerca de 22.000 hectares por ano, o que representa o acréscimo de 

cerca de 66.000 barraginhas. Como era de se esperar, este crescimento teve 

picos e vales, tendo o menor crescimento acontecido em 2003, e o maior em 

2011. Os benefícios econômicos gerados pela tecnologia para as pequenas 

propriedades acompanham o mesmo comportamento da expansão da área 

produtiva, com o menor benefício em 2003 e o maior benefício em 2011.  
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A expansão de áreas produtoras beneficiadas pelas barraginhas é 

cumulativas chegando a área a aproximadamente 23.300 hectares em 2015. 

Por outro lado, quando somamos os benefícios econômicos anuais 

proporcionados pelo uso da barraginhas podemos ver que no período de 

2002 até 2015 as barraginhas geraram renda de aproximadamente 411 

milhões de reais para os pequenos produtores das regiões menos 

favorecidas. 

O índice de impacto social das barraginhas indica um impacto positivo, pois 

atecnologia tem gerado oportunidade de trabalho interno à propriedade, 

proporciona diversificação de produção agrosilvipastoril, gera adicional de 

renda e fixa o agricultor a terra. Os pequenos produtores demonstram a 

satisfação que têm em possuir uma área produtiva, algo que não consegue 

ser medido. 

O impacto no emprego das barraginhas tem sido muito positivo. Para cada 

duas barraginhas construídas gera-se um emprego direto. Considerando-se 

que o aumento da área disponível para cultivo é ampliada, há necessidade de 

mais emprego de mão-de-obra na produção agropecuária ao longo do ano. 

As barraginhas geram em média 0,7 empregos por ano, podendo este 

emprego ser de trabalho familiar ou contratações temporárias. 

Os pequenos produtores consideram as barraginhas como um instrumento de 

melhoria ambiental. Eles indicaram que os impactos da tecnologia tiveram 

efeito positivo no ambiente. Estes impactos serviram como mais um incentivo 

para o uso das barraginhas nas pequenas propriedades.  

Não apenas em termos de controle de erosão, mas também na recuperação 

ambiental, a tecnologia foi identificada como um instrumento muito bom para 

melhorias em áreas degradadas. Esperava-se que a tecnologia de fato teria 

um alto impacto ambiental positivo, pois ela originalmente foi criada para 

minimizar os efeitos de escorrimento de água superficiais de chuva. 

Pode-se observar que esta tecnologia tem como sustentação o tripé da 

sustentabilidade. Ela é economicamente viável quando proporciona adicional 

de renda para os produtores. Ela é socialmente justa, quando, além de gerar 

mais oportunidade de trabalho nas propriedades, ela ajuda a fixar o homem à 

terra. Ela é ambientalmente correta, pois, além de resolver os problemas de 

erosão, ainda tem efeito positivo na restauração ambiental. 
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8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
8.1 - Estimativa dos Custos 

 
Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos 

Ano
Custos de 

Pessoal
Outros Custeio

Depreciação de 

Capital

Custos de 

Administração

Custos de 

Transferência 

Tecnológica

Total

94/95 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 30.321,25R$          45.401,11R$        118.054,26R$        R$ 656.672,35

95/96 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 29.022,66R$          43.258,43R$        105.068,29R$        R$ 640.245,10

96/97 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 27.866,91R$          41.351,44R$        93.510,78R$         R$ 625.624,85

97/98 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 26.838,29R$          39.654,22R$        83.224,59R$         R$ 612.612,82

98/99 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 25.922,82R$          38.143,69R$        74.069,89R$         R$ 601.032,12

99/00 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 25.108,05R$          36.799,32R$        65.922,20R$         R$ 590.725,30

00/01 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 24.382,90R$          35.602,84R$        58.670,76R$         R$ 581.552,22

01/02 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 23.737,53R$          34.537,96R$        52.216,98R$         R$ 573.388,19

02/03 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 23.163,14R$          33.590,22R$        46.473,11R$         R$ 566.122,19

03/04 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 22.651,94R$          32.746,74R$        41.361,07R$         R$ 559.655,46

04/05 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 22.196,96R$          31.996,03R$        36.811,35R$         R$ 553.900,07

05/06 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 21.792,04R$          31.327,91R$        32.762,10R$         R$ 548.777,77

06/07 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 21.431,66R$          30.733,27R$        29.158,27R$         R$ 544.218,92

07/08 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 21.110,91R$          30.204,05R$        25.950,86R$         R$ 540.161,55

08/09 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 20.825,46R$          29.733,04R$        23.096,27R$         R$ 536.550,49

09/10 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 20.571,40R$          29.313,85R$        20.555,68R$         R$ 533.336,64

10/11 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 20.345,28R$          28.940,76R$        18.294,55R$         R$ 530.476,32

11/12 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 20.144,04R$          28.608,72R$        16.282,15R$         R$ 527.930,63

12/13 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 19.964,94R$          28.313,19R$        14.491,11R$         R$ 525.664,97

13/14 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 19.805,54R$          28.050,18R$        12.897,09R$         R$ 523.648,53

14/15 R$ 308.597,15 R$ 154.298,57 19.663,67R$          27.816,10R$        11.478,41R$         R$ 521.853,90  
 
 

8.2 - Análise dos Custos 

 

Os custos foram estimados com preços de 2015. O custo de pessoal consiste 

basicamente no salário de um analista e de um pesquisador. Os salários 
foram calculados de forma genérica a partir dos salários de um funcionário no 
meio da carreira para cada cargo. No que se refere ao salário do pesquisador, 

se considerou que o mesmo alocou na média 20% do seu tempo no 
desenvolvimento da tecnologia, percentual que foi utilizado no cálculo. O 

resultado foi um montante de R$ 308.597,15 de custo anual de 
desenvolvimento de uma cultivar. 

Considerando que no período apresentado (20 anos) a soma dos custos 

chega a aproximadamente R$ 11.894.150,42 e que nos cálculo dos 

benefícios, com as variações apenas da expansão das áreas nos anos em 

que a tecnologia esteve em uso, foram alcançados aproximadamente R$ 411 

milhões, vê-se que a tecnologia teve um importante desempenho econômico 

em termos de retorno para a sociedade.  
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9 - ESTIMATIVA DA RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 
 

 
 

Para a avaliação da rentabilidade dos investimentos no desenvolvimento da 

tecnologia Barraginha foram utilizados os três indicadores básicos: taxa 
interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor presente 

líquido (VPL).  
 
A partir dos dados coletados, a taxa interna de retorno da tecnologia foi de 

54,54 % e a relação benefício/custo (B/C) resultou em 25,70. A TIR indica que 
o investimento no desenvolvimento da Barraginha foi acertado, pois a taxa do 

retorno é maior que o custo de capital do financiamento da tecnologia. A 
relação benefício/custo reforça o resultado da TIR, pois os benefícios da 
tecnologia foram quase 25 vezes maiores que os custos. 

 
Para o cálculo do valor presente líquido foi utilizado uma taxa de desconto de 

6% ao ano, resultando em um VPL de R$ 168.575.846,40.  
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10 – AÇÕES SOCIAIS 

 
Tabela 9.1. – Ações Sociais 
Tipo de ação 

 Ações de filantropia 
X Agricultura familiar  
X Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 
 Educação e formação profissional externa 
 Educação e formação profissional interna 

X Meio ambiente e educação ambiental 
X Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 

 Saúde, segurança e medicina do trabalho 
X Segurança Alimentar 

 

A tecnologia tem sido trabalhada no sentido de garantir Renda à pequena 

produção, recuperação ambiental, associativismo do pequeno produtor, 

quantidade e qualidade de produtos para a sociedade brasileira, pois tem 

potencial altamente produtivo. 
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