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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 

TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

 

1.0 IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1 Nome/Título 
 

Cultivar de Cevada de porte anão: BRS Elis, BRS Cauê, BRS Brau, BRS Sampa e 

BRS Manduri 

 

1.2 Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Objetivo Estratégico PDE/PDU 

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

 Inclusão da Agricultura Familiar 

 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

 Sustentabilidade dos Biomas 

 Avanço do Conhecimento 

 Não se aplica 

 

1.3 Descrição Sucinta  

 

Conjunto de cinco cultivares de cevada lançadas a partir de 2008 (BRS 

Elis (2008), BRS Cauê (2008), BRS Sampa (2008), BRS Brau (2009) e BRS 

Manduri (2011)), com indicação para cultivo nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.   

As cultivares destacam-se por: 

a) Porte anão, com altura média de 75 cm, o que resulta em redução de 

perda por acamamento;  

b) Ciclo ajustado às características regionais, de 88 a 90 dias da 

emergência ao espigamento e de 130 a 135 dias até a colheita. No 

caso das cultivares indicadas para a região sul, a ampliação do 

período vegetativo das cultivares indicadas permite escapar do 

período crítico de geada, além de ampliar o potencial de rendimento, 

uma vez que se obtêm melhor perfilhamento e maior formação de 

reservas. No caso das cultivares indicadas para sistemas irrigados da 

região sudeste/centro-oeste, nos quais as limitações climáticas são 

amenizadas pela irrigação e aspectos de geada não são relevantes, os 

ciclos são mais curtos (precoce) para otimizar o uso da estrutura 

(menor custo de irrigação) e permitir o encaixe de cultivos; 

c) Melhor padrão de qualidade para malte cervejeiro relativos a: 

aumento da proporção de grãos de classe 1; estabilidade de produção 

de grãos graúdos, mesmo em anos de condições desfavoráveis; 

manutenção do nível de proteína entre 9,5 a 12,0%; ampliação de 2% 

ou mais do teor de extrato de malte (impactando no rendimento do 



processo de produção de cerveja); teores de betaglucanas, 

substâncias com propriedade de formação de colóides que influênciam 

a viscosidade da cerveja, menores que 220 mg/L; dentre outras 

melhorias nos parâmetros cervejeiros; 

d) Aumento de produtividade entre 5 e 20% em relação à cevada BRS 

195, cultivar da Embrapa lançada em 2002, referência no mercado, 

que representou 60% da área semeada de cevada no Brasil em 2005; 

e) Resistência a oídio, no caso da cultivar BRS Elis, com redução de pelo 

menos uma aplicação de fungicida. 

 

Destaca-se o processo de desenvolvimento das cultivares que foi 

conduzido com foco regional e sob encomenda por meio de parceria direta com 

usuário industrial; formação de rede de avaliação do produto cultivar para seu 

uso final; e principalmente, o emprego de técnica biotecnológica (duplo-

haploidização) com redução de tempo para obtenção da cultivar. A geração 

destas cultivares contou com parceria direta da AB Inbev, Cooperativa Agrária 

e Malteria do Vale, quer seja no aporte de recursos para execução das 

atividades de melhoramento e de avaliação de valor de cultivo e uso, quer seja 

na realização de teste de produto final com uso das cultivares (produção de 

malte e elaboração de cerveja com teste de 16 parâmetros). No processo de 

geração das cultivares empregou-se método de produção in vitro de plantas 

haplóides (originada de um gameta) com posterior duplicação do genoma para 

obtenção de plantas totalmente homozigotas em uma única etapa ou geração. 

Isto permitiu o “encurtamento” de 4 a 5 anos na obtenção das novas cultivares.

 O Quadro 1 apresenta algumas características de cada uma das 

cultivares de cevada focos da análise. 

 

Quadro 1 – Caracterização das cultivares de cevada anãs lançadas após 2008. 

Passo Fundo, 2015. 
 BRS Elis BRS Cauê BRS Brau BRS Sampa BRS Manduri 

Ano lançamento 2008 2008 2009 2008 2011 

Indicação geográfica RS, SC e PR RS, SC e PR RS, SC e PR 
SP e GO  

(irrigado) 

SP, GO, MG, 

DF (irrigado) 

Ciclo Precoce Precoce Médio Precoce/ 

médio 

Precoce 

Espigamento (nº dias) 85 a 92  65 a 70 80 65 a 96 65 

Ponto de colheita (nº 

dias) 

125 a 135  120 a 130  132  120 a 130  120  

Rendimento (kg/ha) 5.000  5.000  6.200 >5.000 7.000  

Altura (cm) 75  70  76 77  80  

Oídio MR S S S S 

Mancha reticular MS MR MR MR MR 

Ferrugem da folha S MS S S MS 

Giberela S S S S S 

Mancha marrom S S S S S 

Brusone S S S S S 

Acamamento R R R R R 

Classificação comercial 

(% grãos de Classe 1) 
>85% >84% > 85% > 75% > 78% 

Parceria 
AMBEV/Coop. 

Agrária 

AMBEV/ 

Coop. Agrária 

AMBEV/ 

Coop. Agrária 

Maltaria do 

Vale 

Maltaria do 

Vale 

Nota: R – Resistente; MR – Moderadamente resistente; MS – Moderadamente suscetível; S - Suscetível 

 



1.4 Ano de Lançamento: BRS Elis, BRS Cauê, BRS Sampa  – 2008; BRS Brau – 

2009; BRS Manduri –  2011.  

 

1.5 Ano de Início de adoção: 2009 

 

1.6 Abrangência 

 Na Tabela 1 são apresentados os estados onde a tecnologia Cultivar de 

Cevada de porte anão: BRS Elis, BRS Cauê, BRS Brau, BRS Sampa e BRS 

Manduri é indicada. 

 

Tabela 1- Estados onde a tecnologia Cultivar de Cevada de porte anão: BRS 

Elis, BRS Cauê, BRS Brau, BRS Sampa e BRS Manduri é indicada. Passo Fundo, 

RS – 2015. 

  BRS Elis, BRS Cauê e BRS Brau 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR X 

BA  AM  GO  MG  RS X 

CE  AP  MS  RJ  SC X 

MA  PA  MT  SP   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

  BRS Sampa 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO X MG  RS  

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP X   

PB  RO        

PE  RR        

PI  TO        

RN          

SE          

BRS Brau 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES  PR  

BA  AM  GO X MG X RS  

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP X*   

PB  RO        

PE  RR        

PI  TO        

RN          

SE          

* Cultivo irrigado. 

 

1.7 Beneficiários 

Complexo agroindustrial da cevada (agricultores, cooperativas, indústria 

de malte e indústria de cerveja). 



2.0 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA  

A cevada (Hordeum vulgare, L), originária do Oriente Médio, é 

empregada na alimentação humana, na fabricação de bebidas (cerveja, 

destilados e chás), em produtos forneados (pães, doces e confeitos), em 

produtos matinais e de alimentação infantil, sucedâneos de café, bem como na 

alimentação animal, como forragem verde ou grãos ou fabricação de rações, 

destino que constitui-se no maior emprego mundial da cevada, 

aproximadamente 68% da produção mundial. Com quantidade anual média de 

aproximadamente 140 milhões de toneladas, a produção do cereal está 

concentrada nas regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. A 

Rússia (11,8%), a França (7,4%) e a Alemanha (7,2%) são os principais países 

produtores no mundo. A produção brasileira representa 0,2% do total produzido 

no mundo. 

Os cultivos comerciais de cevada no Brasil datam da década de 1930, 

destinados a abastecer a expansão da produção cervejeira, impulsionada pela 

consolidação de importantes Cervejarias como a Antárctica, a Brahma, a 

Continental e a Fábrica de Cerveja Paraense. No entanto, o aumento mais 

expressivo da área semeada é observada na década de 1970 com a implantação 

do Plano Nacional de Auto-suficiência em Cevada e em Malte (PLANACEM), 

que criou incentivos para aumentar a capacidade das maltarias e financiou a 

compra da produção por parte da indústria. Em 1981, houve o maior registro de 

área semeada de cevada no país: 161,0 mil hectares. No ano seguinte, a linha 

de financiamento encerrou-se e a área de cultivo caiu, voltando a crescer no 

início dos anos 2000 (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1 - Evolução da área semeada, quantidade produzida e rendimento de 

grãos de cevada no Brasil. Fonte: dados adaptados IBGE (2004) e Conab (2014). 

Passo Fundo, RS – 2015. 

 

No Brasil, diferentemente dos demais países, devido às mais vantajosas 

alternativas de alimentação animal, a malteação tem sido a principal aplicação 

econômica da cevada. Aproximadamente 80% da cevada produzida no país é 

utilizada na fabricação de malte, 6% é reservada para semente e os restantes 



14% na alimentação animal. No período de 2011-2013, o consumo anual de 

malte pela indústria cervejeira brasileira está estimado em 1,28 milhão de 

toneladas anuais, sendo 65 % desta demanda suprida através de importações de 

malte da Argentina (42%), Uruguai (34%), Bélgica (12%) e França (9%), 

principais fornecedores.  A produção anual nacional de malte é estimada em 460 

mil toneladas, 46% sendo feito de cevada nacional. Na demanda total de malte, 

a cevada brasileira representaria somente 16%. 

A produção brasileira está concentrada nos estados do sul, RS, SC e PR, 

com registros de cultivo em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal a 

partir de 2001. Segundo dados da CONAB (2014), no período de 2011-2013, 

Paraná foi responsável por 49,8% da área de cultivo, perfazendo 58,7% da 

produção total do país. Neste mesmo período, o Rio Grande do Sul totalizou 

47,0% da área colhida e 37,7 % da quantidade produzida. Até o início dos anos 

2000, o Rio Grande do Sul era o principal estado produtor, mas com um 

crescente aumento de área e de rendimento, o estado do Paraná passou a 

ocupar a primeira posição chegando a representar 69% da produção brasileira 

em 2010.  A área média colhida no país de 2011-2013 foi de 97,5 mil hectares, 

sendo a produção média no mesmo período 318 mil toneladas do cereal.  

Na atual safra, as estimativas apontam um plantio de 118,1 mil hectares 

com aumento de 14,8% em relação à safra passada. A expectativa de um 

rendimento ao redor de 3.500 kg/ha, semelhante ao que ocorreu em 2013, 

elevaria a produção total do país para 416 mil toneladas, 15% acima do 

produzido no ano anterior. 

Após uma redução de área ocorrida a partir de 2005, atingindo apenas 

77,5 mil hectares em 2009, o cultivo da cevada voltou a crescer a partir de 

2010, fruto de uma ampliação de demanda de cevada grão impulsionada pelo 

aumento da capacidade das malterias em anos recentes. Em 2015, a capacidade 

instalada da indústria de malte no Brasil será de 655 mil toneladas, o dobro da 

capacidade instalada em 2000, estimada em 325 mil toneladas. 

As cultivares anãs de cevada (BRS Elis, BRS Cauê, BRS Brau, BRS Sampa 

e BRS Manduri) representam melhoria em termos de redução de problemas de 

acamamento (respondendo a doses maiores de nitrogênio aplicadas na 

semeadura e em cobertura), ajustes as características regionais (reduzindo 

riscos de perda por geada e redução do custo de irrigação/encaixe no sistema 

de produção), aumento de rendimento de grãos e melhor desempenho industrial 

com avanços expressivos em termos de atendimento das exigências da indústria 

de malte.  

As atividades de pesquisa de cevada, para obtenção de cultivares 

adaptadas às condições brasileiras e com padrão de qualidade, começaram em 

1978, com a implantação de atividade de melhoramento genético na Embrapa 

Trigo. Desde então mais de 20 cultivares foram lançadas e os aumentos do 

rendimento tem sido uma constante. Entre 1970 e 1975, o Brasil semeava 25,0 

mil hectares de cevada com rendimento médio de 870 kg/ha. Passadas cinco 

décadas, rendimento médio de 3.500 kg/ha foi alcançado, incluindo nessa média, 

rendimentos superiores a 6.000 kg/ha, em condição de sequeiro. Tal aumento 

no potencial de rendimento decorre de materiais genéticos melhor adaptados às 

condições locais, melhoria do solo e de um modelo de fomento da produção com 



base em contrato antecipado e com assistência técnica direcionada, que tem 

primado pela aplicação de tecnologia aos cultivos. 

Antoniazzi (2013) avaliou a evolução e o desempenho agronômico e 

qualitativo de cultivares de cevada no período de 1973 a 2011 comparando sete 

cultivares mais plantadas no estado do Paraná entre 1973 e 2012 (Antarctica 

01, Antarctica 05, BR 2, BRS 195, BRS Cauê, BRS Elis e BRS Brau). As tabelas 

2 e 3 apresentam comparações entre as cultivares avaliadas. Observa-se 

aumento do ciclo até o espigamento, diminuição na estatura de plantas, 

incremento de rendimento de grãos, de peso de mil sementes e de peso do 

hectolitro, redução dos índices de proteína (característica desejável para cevada 

cervejeira) e aumento da percentagem de grãos Classe 1. No que se refere às 

análises de micromalteações, constata-se melhoria gradual obtida na qualidade 

de malte como, por exemplo, nos parâmetros de taxa de extração e teor de 

proteína. 

  

Tabela 2 - Comparativo de perfil de planta e resultados físicos apresentados 

pelo grupo selecionado de cultivares, 2012, Cooperativa Agrária Agroindustrial. 

Passo Fundo, RS – 2015. 

Cultivar 
Maturação 

(dias) 

Altura 

(cm) 

Acamam. 

(%) 

Rend. 

(kg/ha) 

PMS 

(g) 

Proteínas 

(%) 

PH 

(kg/hL) 

% Grãos 

Classe 

Antarctica 01  122 68 30,0 4.198b* 43,2 13,9 71,00 85,6 

Antarctica 05  127 83 80,0 4.372 b 39,3 13,9 69,80 78,0 

BRS 2  121 73 0,0 4.723 b 47,0 12,1 69,55 90,0 

BRS 195  138 65 0,0 6.173 a 41,4 9,7 70,20 86,1 

BRS Cauê  135 63 0,0 6.683 a 46,9 9,1 69,55 93,2 

BRS Elis  132 64 0,0 6.755 a 48,0 9,1 69,15 92,9 

BRS Brau  133 64 0,0 6.869 a 48,3 10,0 68,75 94,9 

Média  127 68 15,7 5.682 44,9 11,1 69,14 88,7 

C. V. (%)    5,4     

Fonte: Antoniazzi, 2013. 

 

Tabela 3 - Dados comparativos das análises de micromalteação do grupo de 

cultivares selecionadas, 2012, Cooperativa Agrária Agroindustrial. Passo Fundo, 

RS – 2015. 

Variável 

Cultivar 

Antarctica 

1 

Antarctica 

5 
BR 2 

BRS 

195 

BRS 

Cauê 

BRS 

Elis 

BRS 

Brau 

Extrato Moagem Fina I.A (%)  79,5 78,3 81,9 83,3 85,1 85,4 84,3 

Hartong 45ºC (%)  33,1 37,0 45,4 36,0 41,7 44,4 34,3 

Cor Após Fervura (EBC)  5,1 6,1 7,0 6,1 6,8 6,8 6,2 

Proteína (%)  13,9 13,9 12,1 9,7 9,1 9,1 10,0 

Nitrogênio Solúvel (mg/100g)  676 773 889 780 791 773 790 

Índice de Kolbach (%)  30 35 46 50 54 53 49 

pH  5,94 5,98 5,92 6,07 5,94 5,92 5,88 

Viscosidade (mPa.s)  1,69 1,77 1,57 2,04 1,94 1,82 1,74 

Poder Diastásico (WK)  239 344 391 259 242 252 285 

Amino Nitrogênio Livre 

(mg/100g)  

133 141 129 142 153 152 143 

Friabilidade (%)  35,9 30,9 53,8 42,7 60,3 64,8 59,0 

Grãos Totalmente Vidrosos (%)  9,2 14,4 0,7 7,3 2,1 1,8 4,2 

Beta Glucanas (mg/l)  418 503 183 548 550 506 471 

Vomitoxina (0 a 5000 ppb)  249,0 348,0 409,0 256,0 159,0 240,0 255,0 

Fonte: Antoniazzi, 2013. 

 

O conjunto de cevadas em análise tem ampla abrangência de mercado, 

chegando a ocupar mais de 90% da área semeada de cevada no País em 2013. O 



perfil do processo de geração das cultivares, em parceria com os principais 

agentes de fomento da cultura no Brasil e atendendo as demandas formuladas, 

permite uma rápida difusão de novas tecnologias disponibilizadas em curto 

espaço de tempo. Por exemplo, em 2009, as cultivares BRS Elis, BRS Brau e 

BRS Cauê totalizavam 14% da área semeada na região sul. Dois anos depois 

(2011), estas cultivares já respondiam por 72% da área semeada. 

Além dos avanços em termos do produto cultivar, vale a pena sinalizar os 

avanços na combinação de técnicas convencionas com técnicas avançadas de 

biotecnologia no processo de melhoramento genético que permitiram reduzir o 

tempo para a obtenção de uma cultivar. Por exemplo, a aplicação da técnica de 

duplo-haploidização por meio de cultura de anteras, permitiu a obtenção de 

novas linhagens em dois anos ao invés de seis anos, como ocorre no processo 

convencional. Seu uso permite economia de tempo e recursos, bem como 

confere segurança na transferência de caracteres desejados no processo de 

melhoramento. Embrapa Trigo é pioneira e referência no uso da técnica na 

cultura de cevada que tem sido aplicada desde 1998. Neste sentido, poderia se 

atribuir ao emprego da tecnologia impactos diretos no melhoramento 

propriamente dito (redução de tempo e melhoria de processo) e indiretos com a 

antecipação, de até 4 anos, do benefício econômico adicional aos produtores 

associado ao aumento de produtividade ou agregação de valor das cultivares 

geradas. As cultivares desse conjunto analisado foram todas geradas com uso 

desta metodologia. 

Outro destaque que pode ser feito, é o modelo de parceria público-

privada com foco regionalizado e “sob encomenda”, que tem sido aplicado para 

obtenção de novas cultivares e que tem viabilizado o teste das cultivares a 

serem lançadas, não somente na validação para condições regionais especificas, 

mas também na produção do produto final: a cerveja. O programa de 

melhoramento de cevada cervejeira da Embrapa conta com a parceria de três 

empresas que atuam no mercado cervejeiro em distintas regiões: Cooperativa 

Agrária, no Paraná; a AB InBev, no Rio Grande do Sul; e a Malteria do Vale, em 

São Paulo. Tais empresas atuam conjuntamente no processo de melhoramento, 

garantindo aporte de recursos financeiros à pesquisa, realização de avaliação de 

adequação a região de atuação das linhagens promissoras e na avaliação de 

qualidade da potencial linhagem na produção de cerveja. O processo de 

avaliação de cultivares passou a incorporar testes de micromalteação e de 

produção de cereja (em plantas pilotos), que avaliam 16 parâmetros para definir 

o real potencial da cultivar para seu uso final: a cerveja. As cultivares 

aprovadas neste processo, são incorporadas por estas empresas no seu sistema 

de fomento ao cultivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.0 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

3.1 Avaliação dos Impactos Econômicos 

 

Se aplica: sim ( X )        não (   )  

 

Tipo de Impacto: Agregação de Valor 

 

Tabela 4 - Ganhos líquidos unitários gerados pela adoção das tecnologias 

cultivares de cevada anãs (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e BRS 

Manduri). Passo Fundo, RS – 2015. 

Ano 

Unidade de 

medida - UM 

 

Renda com produto 

sem agregação  

R$/UM (A) 

Renda com produto com 

agregação 

R$/UM (B) 

Renda Adicional  

obtida  

R$/UM C=(B-A) 

2009 R$/ha 1.172,27 1.415,09 242,82 

2010 R$/ha 1.663,87 2.008,68 344,81 

2011 R$/ha 1.723,54 2.081,53 358,00 

2012 R$/ha 988,45 1.191,77 203,33 

2013 R$/ha 1.883,77 2.274,32 390,55 

2014 R$/ha 1.497,70 1.807,67 309,97 

 

Tabela 5 - Benefícios econômicos gerados na região pela adoção das 

tecnologias cultivares de cevada anãs (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS 

Sampa e BRS Manduri). Passo Fundo, RS – 2015. 

Ano 
Participação 

da Embrapa  

Ganho líquido 

Embrapa 

Unidade de 

Medida - UM 
Área de adoção 

Benefício 

econômico – R$ 

 % (D) R$/UM E=(CxD)  QuantxUM (F) G = (ExF) 

2009 64,53 156,69 ha 11.030,00 1.728.303,89 

2010 64,65 222,92 ha 42.673,00 9.512.563,47 

2011 64,63 231,37 ha 65.579,00 15.173.164,83 

2012 64,66 131,47 ha 84.490,00 11.107.902,08 

2013 64,65 252,49 ha 95.910,00 24.216.215,24 

2014 64,63 200,33 ha 112.052,00 22.447.781,78 

NOTA 1: Os valores relativos ao período de 2009 a 2013 foram atualizados para novembro de 2014, de 

acordo com o índice de preços IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas (IPEA, 2014). 

 

As novas cultivares que compõe o grupo em análise apresentam dois 

componentes que resultam em impactos econômicos para os produtores: 

incremento de rendimento e aumento da proporção de grãos de cevada de 

Classe 1. A comercialização da cevada para malte é regida pela Norma de 

Identidade e Qualidade de Cevada para comercialização interna (BRASIL, 1996), 

que identifica a qualidade comercial da cevada cervejeira por meio de três 

classes descritas no Quadro 2. Tradicionalmente, o preço pago a cevada de 

Classe 2 é 10% inferior ao valor pago pela Classe 1 e o preço atribuído aos 

grãos Classe 3 corresponde em torno de 10% do valor do grão Classe 1. Pelo 

atrelamento entre rendimento, perfil de qualidade e valor diferenciado pelo 

perfil de qualidade, assim para simplificação das tabelas de cálculo, optou-se 

pela realização dos cálculos de impacto considerando impacto econômico de 

agregação de valor. 

 

 



Quadro 2 - Descrição das classes de cevada, segundo Portaria 691/96, Brasil. 

Passo Fundo, RS – 2015. 
Classe Descrição 

Classe 1 ou Primeira 
Grãos inteiros de cevada que fiquem retidos nas peneiras de 2,8 e 2,5 

milímetros 

Classe 2 ou Segunda 
Grãos inteiros de cevada que vazem na peneira de 2,5 milímetros, mas 

fiquem retidos na peneira de 2,2 milímetros 

Classe 3 ou Terceira 

Inclui os grãos que vazem na peneira de 2.2 milímetros, acrescidos dos 

avariados, das impurezas e matérias estranhas retidas em quaisquer das 

peneiras 

Fonte: adaptado de BRASIL (1996). 

  

Por questões de similaridades, se dividiu as cultivares em dois 

agrupamentos:  

(1) BRS sul: grupo de cultivares cevadas anãs (BRS Elis, BRS Brau e BRS Cauê) 

indicadas para a região sul (PR, SC e RS); e 

(2) BRS irrigado: grupo de cevada anãs (BRS Sampa e BRS Manduri) indicadas 

para cultivo irrigado para região sudeste e centro-oeste (SP, GO, MG. DF, mas 

com registro somente no estado de SP).  

 

Com base nos trabalhos experimentais realizados, na experiência do 

pesquisador responsável pela geração da tecnologia e de técnicos envolvidos 

com a tecnologia e nas entrevistas realizadas, foram definidos os parâmetros de 

aumento de rendimento e de aumento da proporção de grãos de cevada de 

Classe 1 e Classe 2, os quais são apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Parâmetros de incremento de rendimento de grãos e de proporção 

de grãos de cevada Classe 1 e Classe 2 (uso na indústria de malteação) em 

relação a testemunhas usadas em ensaios preliminares e de valor de cultivo e 

uso. Passo Fundo, RS – 2015. 

Parâmetro 
Grupo BRS sul (BRS Elis, 

BRS Brau e BRS Cauê) 

Grupo BRS irrig (BRS 

Sampa e Manduri) 

Incremento de rendimento de grãos  13% 8% 

Incremento da proporção de grãos de 

cevada Classe 1 e Classe 2 
6% 9% 

 

Os percentuais foram aplicados sobre os dados de rendimento médios de 

grãos divulgados pela CONAB (2014) para a região sul (PR, SC e RS) e, para o 

estado de São Paulo (único estado da região sudeste e centro-oeste com 

registro de cultivo de cevada), sobre dados de rendimento 

divulgados/fornecidos pela Malteria do Vale, que tem feito o fomento do cultivo 

no estado. Foram considerados os preços médios pagos aos produtores 

calculados com base em série histórica de preços pagos aos produtores do PR 

da SEAB/DERAL e de preços pagos pelas empresas de fomento no RS. A Tabela 

7 e 8 apresentam os dados empregados para apuração do benefício estimado. 

 

 

 



Tabela 7 - Estimativa de rendimento de grãos anterior e atual das tecnologias 

cevadas anãs G sul (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê) e G irrig (BRS Sampa e BRS 

Manduri), no período de 2009 a 2014. Passo Fundo, RS – 2015. 
 Grupo G sul (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê) Grupo G irrig (BRS Sampa e BRS Manduri) 

Ano 
Rendimento anterior 

(kg/ha) 

Rendimento atual 

(kg/ha) 

Rendimento anterior 

(kg/ha)  

Rendimento atual 

(kg/ha) 

Fonte CONAB (2014) 
Dados experimentais e 
de campo (↑13%) 

Levantamento 

Malteria do Vale 

Dados experimentais e 
de campo (↑6%) 

2009 2.599 2.937 1.400 1.484 

2010 3.230 3.650 4.700 4.982 

2011 3.451 3.900 4.700 4.982 

2012 2.494 2.818 4.700 4.982 

2013 3.510 3.966 4.700 4.982 

2014 3.528 3.987 4.700 4.982 

 

Tabela 8 - Estimativa da proporção de Classe 1, 2 e 3 da situação anterior, G 

sul e G irrig e preços pagos, no período de 2009 a 2014. Passo Fundo, RS – 

2015. 

ANO 
Preços (R$/kg) 

PROPORÇÃO DE CLASSE (%) 

ANTERIOR ATUAL G SUL ATUAL G Irrig (%) 
Cl* 1 Cl 2 Cl 3 Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 1 Cl 2 Cl 3 

2009 0,456 0,410 0,046 63,0 7,0 30,0 68,0 7,6 24,4 68,7 7,6 23,7 

2010 0,474 0,426 0,047 77,4 8,6 14,0 83,6 9,3 7,1 84,3 9,4 6,3 

2011 0,465 0,419 0,047 81,0 9,0 10,0 87,5 9,7 2,8 88,3 9,8 1,9 

2012 0,457 0,412 0,046 68,4 7,6 24,0 73,9 8,2 17,9 74,5 8,3 17,2 

2013 0,565 0,514 0,057 81,0 9,0 10,0 87,5 9,7 2,8 88,3 9,8 1,9 

2014 0,512 0,461 0,051 72,9 8,1 19,0 78,7 8,8 12,5 79,4 8,9 11,7 

*Cl: classe. 

 

Para estimar o percentual de contribuição líquida da Embrapa na geração 

da tecnologia em análise, partiu-se da análise dos esforços despendidos pela 

Embrapa Trigo em cinco etapas/processos, definidos com base no processo de 

melhoramento genético da cevada, a saber:  

1. Germoplasma (grau de importância atribuído de 40%): corresponde a 

análise da origem da base genética da cultivar, seus parentais; 

2. Decisão (grau de importância atribuído de 10%): compreende o processo 

de escolha dos parentais para cruzamento com base no design almejado 

da planta e nas características dos materiais disponíveis que permitam 

gerar a planta planejada; 

3. Seleção (grau de importância de 35%): engloba o período de condução de 

gerações de polinização aberta e seleção é estabilização com duração de, 

aproximadamente, 3 a 4 anos; 

4. Avaliação de campo (grau de importância de 7,5%): compreende período 

de realização de testes de Valor de Cultivo e Uso a partir da linhagem 

obtida, com duração de 2 a 3 anos, focando na observação de 

características de rendimento, resistência e adaptação a região de 

cultivo; 

5. Avaliação de qualidade cervejeira (grau de importância 7,5%): 

compreende testes de micromalteação e produção de cerveja (em plantas 

pilotos) que avaliam 16 parâmetros para definir o real potencial da 

cultivar para seu uso final, a produção de cerveja. 

 



A Figura 2 apresenta os elementos, os pesos e os percentuais 

considerados para aferir a contribuição da Embrapa na geração das cinco 

cultivares em análise. A decisão de cruzamento e a seleção de genótipos foi 

responsabilidade da Embrapa (100%) que conduziu os dois processos dentro 

dos campos experimentais de Passo Fundo com pessoal da Instituição. As 

avaliações dos ensaios de VCU foram conduzidas, na sua grande maioria, com 

esforços da Embrapa, mas contou em algumas situações com parceiros para sua 

viabilização, atribuindo-se percentual de 70% a Embrapa nesta etapa. Os testes 

de micromalteação e produção de cerveja são executados pelas empresas 

parceiras, não havendo participação direta da Embrapa. Considerou-se a média 

das contribuições das cultivares que compunham os grupos: 64,5% no grupo G 

sul (BRS Elis, BRS Brau e BRS Cauê) e 69,3% para o grupo G irrig (BRS Sampa 

e BRS Manduri).  

 

Figura 2 - Aferição dos percentuais de contribuição da Embrapa nas tecnologias 

cevada BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e BRS Manduri. Passo 

Fundo, RS – 2015. 

 
BRS ELIS BRS CAUÊ BRS BRAU

ITEM %IMPORT % EMBRAPA ITEM %IMPORT % EMBRAPA ITEM %IMPORT % EMBRAPA

BRS 195 50,0 60,30 BRS 195 50,0 60,30 MN 698 50 0

Scarlett 50,0 0,0 BRS Borema 50,0 54,33 BRS 195|Embrapa 128 | Schooner 50 39,96

GERMOPLASMA 30,15 GERMOPLASMA 57,32 GERMOPLASMA 19,98

ITEM %IMPORT % EMBRAPA ITEM %IMPORT % EMBRAPA % IMPORT % EMB.

GERMOPLASMA 40 30,15 GERMOPLASMA 40 57,32 GERMOPLASMA 40 19,98

DECISÃO 10 100,00 DECISÃO 10 100,00 DECISÃO 10 100,00

SELEÇÃO 35 100,00 SELEÇÃO 35 100,00 SELEÇÃO 35 100,00

AVALIAÇÃO CAMPO 7,5 70,00 AVALIAÇÃO CAMPO 7,5 70,00 AVALIAÇÃO CAMPO 7,5 70,00

AVALIAÇÃO QUALIDADE 7,5 0,00 AVALIAÇÃO QUALIDADE 7,5 0,00 AVALIAÇÃO QUALIDADE 7,5 0,00

62,31 73,18 58,24  
 
BRS SAMPA BRS MANDURI

ITEM %IMPORT % EMBRAPA ITEM %IMPORT % EMBRAPA

BRS 195 50 60,3 BRS 195 50 60,3

F1 PFC 8590/PFC9205 50 70,0 MN 698 50 0,0

GERMOPLASMA 65,15 GERMOPLASMA 30,15

% IMPORT % EMB. % IMPORT % EMB.

GERMOPLASMA 40 65,15 GERMOPLASMA 40 30,15

DECISÃO 10 100,00 DECISÃO 10 100,00

SELEÇÃO 35 100,00 SELEÇÃO 35 100,00

AVALIAÇÃO CAMPO 7,5 70,00 AVALIAÇÃO CAMPO 7,5 70,00

AVALIAÇÃO QUALIDADE 7,5 0,00 AVALIAÇÃO QUALIDADE 7,5 0,00

76,31 62,31  
 

A estimativa do percentual de adoção do conjunto de cultivares analisado 

empregou como aproximação o monitoramento anual de avaliação de safra 

realizado pela Embrapa Trigo (registrado em arquivos pessoais e em 

publicações, como em MINELLA et al, 2011; MINELLA et al, 2013 e MALTERIA 

DO VALE, 2011), com base em dados de área fomentada e cultivares por área 

fornecidos pelas empresas Cooperativa Agrária, AB InBev e Malteria do Vale e 

que referem-se aos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina 

e de São Paulo. Os percentuais foram aplicados sobre os dados de área 

semeadas no país, segundo os dados da CONAB (2014), que correspondem a 

registros nos estados do RS, SC e PR, para o caso do grupo de cultivares BRS 

Elis, BRS Brau e BRS Cauê, indicadas para estes estados. No caso do estado de 

São Paulo, utilizou os registros de área e cultivar por área fornecidos pela 

Malteria do Vale, já que não há registro pela CONAB de cultivo neste estado. A 



Tabela 9 sumariza a estimativa de área de adoção das cultivares em estudo, no 

período de 2009 a 2014. 

 

Tabela 9 - Estimativa da área de adoção das tecnologias cevadas BRS Elis, BRS 

Brau, BRS Cauê (região RS, SC e PR), BRS Sampa e BRS Manduri (região SP), 

no período de 2009 a 2014. Passo Fundo, RS – 2015. 

Ano 

Área 

colhida 

RS, SC e 

PR (ha) 

% Estimado de 

adoção de 

cultivares BRS 

Elis, BRS Brau 

e BRS Cauê 

Área de 

adoção 

estimada 

para RS, SC 

e PR (ha) 

Área 

colhida 

SP (ha) 

% Estimado 

de adoção de 

cultivares 

BRS Sampa e 

BRS Manduri 

Área de 

adoção 

estimada 

para SP 

(ha) 

Área de 

adoção 

estimada 

Total (ha) 

2009 77.500 14,0 10.850 900 20,0 180 11.030 

2010 87.900 47,0 41.313 1.700 82,4 1.400 42.713 

2011 88.400 72,0 63.648 1931 100,0 1.931 65.579 

2012 102.800 80,0 82.240 2.250 100,0 2.250 84.490 

2013 102.900 90,0 92.610 3300 100,0 3.300 95.910 

2014 118.100 92,0 108.652 3400 100,0 3.400 112.052 

 

Os valores relativos ao período de 2009 a 2013 foram atualizados para 

novembro de 2013, de acordo com o índice de preços IGP-DI da Fundação 

Getúlio Vargas (IPEA, 2014). 

Com base nos pressupostos descritos acima, a adoção das tecnologias de 

cevada anãs (BRS Elis, BRS, Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e BRS Manduri) 

permitiu a geração de uma margem média adicional (ganho adicional por 

hectare) que variou de R$203,33/ha (2012) a R$358,00/ha (2010) considerando 

o aumento de rendimento e de proporção de grãos Classe 1 (tabelas 4 e 5). Em 

2014, a estimativa de renda bruta obtida na situação anterior foi de 

R$1.497,70/ha, enquanto a renda bruta obtida na situação de uso das cultivares 

BRS anãs foi de R$1.807,64/ha, resultando em renda bruta adicional média de 

R$309,97/ha neste ano. 

Em 2009, a área ocupada pelo conjunto de cultivares foi de 11.030 ha, 

aproximadamente 14,0% da área semeada no referido ano. Já em 2014, a área 

semeada com as cultivares em análise chegou a 112.052 ha, a quase totalidade 

(92,2%) da área de cultivo da cevada no país.  

No período de 2009 a 2014, o benefício total adicional gerado pelo uso 

das cultivares de cevadas anãs BRS foi estimado em R$ 130.238.312,91 

(valores corrigidos pelo IGP-M). Considerando um percentual de contribuição 

médio da Embrapa na geração das tecnologias de 64,6%, estima-se que um 

excedente econômico total de R$ 84.185.931,29 (valores corrigidos pelo IGP-

M) possa ser atribuível como contribuição da Embrapa por seus esforços na 

geração das tecnologias neste referido período. Vale mencionar que se trata de 

benefício adicional em termos de renda bruta adicional recebida pelo produtor e 

não receita líquida operacional ou lucro líquido.  

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Análise dos impactos econômicos 

 

3.3 Impactos sobre o Emprego 

 

Tabela 10 - Impacto da tecnologia sobre a geração adicional de emprego. Passo 

Fundo, RS – 2015. 
 

Ano 

Emprego adicional por 

unidade de área 

(A) 

Área adicional 

(B) 

Quantidade de 

emprego gerado 

(C)= (AxB) 

2009 NSA   

2010 NSA   

2011 NSA   

2012 NSA   

2013 NSA   

2014 NSA   

 

A observação da realidade nas propriedades adotantes não demonstrou a 

necessidade de novas contratações, já que na maioria delas a adoção das 

cultivares foi em substituição a uma cultivar anterior (em raras situações, 

também houve substituição de área de trigo pelo cultivo da cevada) o que não 

representa necessidade de ampliação dos recursos humanos na propriedade. 

 

3.4 Fonte de dados  

 A estimativa de impacto econômico da adoção das cultivares de cevada 

BRS (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e BRS Manduri) teve como 

base em dados e experiências do pesquisador e dos técnicos envolvido na 

adoção da tecnologia relatados em contato pessoal ou em trabalhos publicados 

em reunião de pesquisa da cultura e as entrevistas realizadas junto aos 

produtores (SP – Avaré e Paranapanema; PR – Guarapuava e Lapa; RS – Vitor 

Graeff e Ernestina). A seguir especifica-se fonte de alguns dados empregados 

na análise. 

Rendimento: dados oficiais de área semeada CONAB e dados de experimentos 

de ensaios preliminares e de valor de cultivo e uso. 

Preço: preços médios pagos aos produtores calculados a partir das informações 

de cotações mensais do DERAL/SEAB-PR, empresas de fomento e produtores 

entrevistados. 

Estimativa de área de adoção: Estimativa elaborada com base no monitoramento 

anual realizado pelas empresas de fomento de cultivo de cevada (AB InBev, 

Cooperativa Agrária e Malteria do Vale) 

Elaboração: Claudia De Mori, Euclydes Minella e Vladirene Macedo Vieira. 

Agradecimentos: Tadeu Baptista (Malteria do Vale)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4.0 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

4.1 Avaliação dos Impactos Sociais 

 

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

 

 No aspecto emprego, o indicador Capacitação evidenciou impacto 

positivo da adoção da tecnologia para ambos os produtores, que participaram de 

treinamentos locais de curta duração em nível básico (Tabela 7). A maioria dos 

entrevistados é cooperado ou possui contrato de comercialização com empresas 

do setor, as quais fomentam o cultivo de cevada, oferecem capacitação e 

garantia de compra dos grãos.  

 

Tabela 7 - Impactos sociais da tecnologia, no âmbito do aspecto emprego. 

Passo Fundo, RS – 2015. 
Indicadores Se 

aplica 

(Sim/Nã

o) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Média 

Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Capacitação Sim 0,15 0,57 0,40 

Oportunidade de emprego local 

qualificado 

Sim 
0,00 0,00 0,00 

Oferta de emprego e condição do 

trabalhador 

Sim 
0,00 0,00 0,00 

Qualidade do emprego  Não - - - 

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

comercial). 

 

 No aspecto renda, os indicadores Geração de renda no estabelecimento e 

Diversidade de renda evidenciaram impacto positivo da adoção da tecnologia 

para os produtores familiares e patronais, enquanto o indicador Valor da 

propriedade não foi alterado (Tabela 8). As cultivares de cevada BRS Elis, BRS 

Cauê, BRS Sampa, BRS Brau e BRS Manduri apresentam maior potencial de 

rendimento aliado a outras características agronômicas, como por exemplo 

estatura de planta, que contribuem para obtenção de maior produtividade e, 

consequentemente, maior renda por unidade de área. 

 

Tabela 8 - Impactos sociais da tecnologia, no âmbito do aspecto renda. Passo 

Fundo, RS – 2015. 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Médi

a 

Gera

l 

Geração de renda do estabelecimento Sim 0,56 0,50 0,53 

Diversidade de fonte de renda Sim 0,45 0,15 0,27 

Valor da propriedade  Sim 0,00 0,00 0,00 

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

comercial) 

 



No aspecto saúde, houve alteração apenas no indicador Segurança 

alimentar para produtores patronais (Tabela 9). A oferta de maior quantidade de 

produto com melhor qualidade industrial, os quais são grandes benefícios da 

tecnologia em avaliação, contribui para segurança alimentar. 

 

Tabela 9 - Impactos sociais da tecnologia, no âmbito do aspecto saúde. Passo 

Fundo, RS – 2015. 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0,00 0,00 0,00 

Segurança e saúde ocupacional Sim 0,00 0,00 0,00 

Segurança alimentar Sim 0,00 0,05 0,03 

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

comercial) 

 

No aspecto gestão e administração os indicadores Condição de 

comercialização e Relacionamento institucional apresentaram alteração (Tabela 

10). Conforme já discutido, as empresas do setor fomentam o cultivo de cevada 

junto à cooperativas e produtores, ao mesmo tempo que oferecem garantia de 

compra do produto. A maioria dos entrevistados é cooperado ou possui contrato 

de comercialização com essas empresas, o que incentiva e/ou favorece a 

inclusão e manutenção da cevada no sistema de produção na área de atuação 

dessas empresas. 

 

Tabela 10 - Impactos sociais da tecnologia, no âmbito do aspecto gestão e 

administração. Passo Fundo, RS – 2015. 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,00 0,00 0,00 

Condição de comercialização Sim 0,80 1,07 0,96 

Reciclagem de resíduos  Sim 0,00 0,00 0,00 

Relacionamento institucional Sim 0,00 0,20 0,12 

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

comercial) 

   

4.2 Análise dos Resultados 

 

A adoção da tecnologia proporcionou impacto social positivo, com média 

geral de 0,68 (Tabela 11). O indicador Condição de comercialização evidenciou 

o principal impacto no aspecto social, o que reflete o relacionamento 

estabelecido entre os produtores e cooperativas e as empresas do setor, 

conforme já discutido. 

 



Tabela 11 - Índice de impacto social, estratificado por tipologia de produtores. 

Passo Fundo, RS – 2015. 
Produtores 

Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 

0,62 0,72 0,68 

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

comercial) 

  

4.3 Fonte de dados 

 

Para a análise do impacto social da adoção da tecnologia Cultivar de 

Cevada de porte anão: BRS Elis, BRS Cauê, BRS Brau, BRS Sampa e BRS 

Manduri foram entrevistados os produtores de cevada de dez propriedades 

(Tabela 12). Esses produtores são classificados como familiares e patronais. 

 

Tabela 12 - Número de entrevistas realizadas por estado e município. Passo 

Fundo, RS – 2015. 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande 

Vitor Graeff RS 4 0 0 4 

Lapa PR 0 1 0 1 

Guarapuava PR 0 0 3 3 

Avaré SP 0 0 1 1 

Paranapanema SP 0 0 1 1 

Total  4 1 5 10 

 

 

Para calcular a média dos indicadores e dos índices finais de impacto 

social e ambiental utilizaram-se as fórmulas de cálculo abaixo: 

  

Média do Indicador - Produtor Tipo 1 

(PF1 + PF2 +... PFn)/Nº de produtores familiares entrevistados 

 

Média do Indicador - Produtor Tipo 2 

(PP1 + PP2 +... PPn)/Nº de produtores patronais entrevistados 

 

Média geral do Indicador 

(PF1 + PF2 +... PFn + PP1 + PP2 +... PPn)/Nº total de produtores entrevistados  

 

Média do índice final de impacto - Produtor Tipo 1 

(IFinalPF1 + IFinalPF2... + IFinalPFn)/ Nº total de produtores familiares 

entrevistados 

 

Média do índice final de impacto - Produtor Tipo 2 

(IFinalPP1 + IFinalPP2... + IFinalPPn)/ Nº total de produtores patronais 

entrevistados 

Média geral do índice final de impacto  

(IFinalPF1 + IFinalPF2... + IFinalPFn + IFinalPP1 + IFinalPP2... + IFinalPPn)/ Nº 

total de produtores entrevistados 



                    
PF: valor do indicador para produtor familiar  
PP: valor do indicador para produtor patronal  
IFinalPF: valor do índice de impacto obtido para cada produtor familiar entrevistado 
IFinalPP: valor do índice de impacto obtido para cada produtor patronal entrevista 

 

 

5.0 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 

Conforme já discutido, em 2009, a área ocupada pelo conjunto de 

cultivares foi de 11.030 ha, aproximadamente 14,0% da área semeada no 

referido ano. Já em 2014, a área semeada com a tecnologia chegou a 112.052 

ha, a quase totalidade (92,2%) da área de cultivo da cevada no país.  

 

5.1.2 Eficiência Tecnológica 

Os indicadores Uso de agroquímicos/insumos e/ou materiais evidenciou 

efeito negativo da adoção da tecnologia, enquanto o indicador Uso de energia 

foi positivo e o indicador Uso de recursos naturais não foi alterado. 

A maioria dos entrevistados relatou realizar mais aplicações de 

fungicidas nas cultivares em avaliação do que nas antigas, principalmente 

devido a maior suscetibilidade de algumas cultivares a doenças foliares como 

oídio e manchas.  

Tabela 13 - Impactos ambientais da tecnologia, no âmbito da eficiência 

tecnológica. Passo Fundo, RS – 2015. 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

Uso de agroquímicos/insumos 

químicos e/ou materiais 

Sim -0,50 -0,13 -0,28 

Uso de energia Sim 0,00 0,13 0,08 

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

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

comercial) 

 

5.1.3 Conservação Ambiental 

No aspecto conservação ambiental, destaca-se o impacto positivo 

observado para Capacidade produtiva do solo, percebido pelos produtores 

patronais (Tabela 14). Os produtores relataram benefícios para operação de 

semeadura das culturas em sucessão em relação à semeadura realizada após o 

cultivo de trigo. O aporte de biomassa ao solo proporcionado pelo uso das 

cultivares promove impacto positivo em várias características do solo, o que se 

reflete em benefícios indiretos no sistema de produção a longo prazo. 

O indicador Biodiversidade apresentou pequena alteração. 

 



Tabela 14 - Impactos ambientais da tecnologia, no âmbito da conservação 

ambiental. Passo Fundo, RS – 2015. 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

Atmosfera Sim 0,00 0,00 0,00 

Capacidade produtiva do solo Sim 0,00 1,25 0,75 

Biodiversidade Sim 0,00 0,07 0,04 

Água Sim 0,00 0,00 0,00 

Geração de resíduos sólidos Não -- -- -- 

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

comercial) 

 

5.2 Índice de Impacto Ambiental 

 Segundo a percepção dos entrevistados, a adoção da tecnologia 

proporcionou impacto ambiental negativo, com média geral de -0,06 (Tabela 

15). As principais alterações estão relacionadas aos indicadores Uso de 

agroquímicos/insumos, Uso de energia e Capacidade produtiva do solo.  Apesar 

do impacto negativo, o aspecto mais destacado pelos produtores foram os 

benefícios que o uso da tecnologia proporciona ao solo. 

 

Tabela 15 - Índice de impacto ambiental, estratificado por tipologia de 

produtores. Passo Fundo, RS – 2015. 

Produtores 

Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 

-0,44 0,20 -0,06 

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

comercial) 

  

5.3 Fonte de dados 

Para a análise do impacto ambiental da adoção da tecnologia Cultivar de 

Cevada de porte anão: BRS Elis, BRS Cauê, BRS Brau, BRS Sampa e BRS 

Manduri foram entrevistados os produtores de cevada de dez propriedades 

(Tabela 12). Esses produtores são classificados como familiares e patronais. 

 

 

6.0 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

 

Os métodos de produção in vitro de plantas haplóides (originada de um 

gameta) com posterior duplicação do genoma permitem a obtenção de plantas 

totalmente homozigotas em uma única etapa ou geração. A Embrapa Trigo é 

pioneira e referência do uso da técnica de haplodiploidização nas culturas de 

cevada. A obtenção de plantas haplóides, feita pelos métodos da androgênese 

(cultura de anteras) no caso da cevada, permite a economia de tempo e de 

recursos, bem como confere segurança na transferência de caracteres 

desejados no processo de melhoramento, consistindo em uma ferramenta 

valiosa no processo de obtenção de novas cultivares. Adicionalmente, seu 

emprego tem auxiliado em estudos genéticos de populações potenciais para 

futuros cruzamentos e em estratégias de pré-melhoramento. 



A referida técnica tem sido aplicada ao Programa de Melhoramento 

Genético de Cevada desde 1998 e, até o presente momento, sete cultivares 

lançadas foram obtidas com usos do método e ocorreu treinamento de mão de 

obra por meio de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. 

O tempo para obtenção de uma nova cultivar de cevada, considerando os 

métodos tradicionais de melhoramento de uma geração por ano, é de 10 a 15 

anos. Tempo necessário para o cruzamento inicial, a condução de material 

segregante (gerações F1 a F7), realização de ensaios preliminares e de valor de 

cultivo e uso (VCU) e multiplicação de sementes (genética, básica e certificada) 

até a disponibilização da cultivar para cultivo comercial. A aplicação da técnica 

da haploidização, comparado com o método convencional de uma geração por 

ano, tem permitido acelerar a obtenção da homozigose em apenas um ciclo, 

contribuindo para abreviar o processo de obtenção de novas cultivares 

reduzindo em até 40% do tempo total para o lançamento. 

 

 

7.0 AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS  

  

De acordo com as análises, a adoção da tecnologia promoveu impactos 

positivos para os beneficiários sob aspectos econômicos e sociais. 

As novas cultivares que compõem o grupo em análise (BRS Elis, BRS 

Cauê, BRS Brau, BRS Sampa e BRS Manduri) promoveram impactos econômicos 

para os produtores devido ao incremento de rendimento e ao aumento da 

proporção de grãos de cevada de Classe 1. Além disso, as cultivares 

representam melhorias em outros aspectos agronômicos importantes como 

redução de estatura das plantas, adequação de ciclo, o que reduz riscos de 

perda por geada e redução do custo de irrigação/encaixe no sistema de 

produção e melhor desempenho industrial.  

O relacionamento estabelecido entre os produtores/cooperativas e as 

empresas do setor, as quais fomentam a cultura e oferecem garantia de compra 

da produção, se refletiu diretamente na condição de comercialização. Além 

disso, cabe ressaltar a parceria dessas empresas com a Embrapa para o 

desenvolvimento de novas cultivares, com validação para condições regionais 

específicas e para produção do produto final.  

 Do ponto de vista ambiental, observou-se pequeno impacto negativo, 

associado principalmente ao incremento do uso de fungicidas para controle de 

oídio. No entanto, é importante ressaltar que uma das cultivares em avaliação 

(BRS Elis) é moderadamente resistente a oídio. Além disso, as cultivares 

contribuem de forma positiva ambientalmente por aumentar a eficiência do 

sistema produtivo das propriedades onde estão inseridas.  

 

 

8.0 CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 

8.1 Estimativa dos Custos 

 O exercício da estimativa de custos envolvidos na obtenção das 

tecnologias incluídas no monitoramento de avaliação de impactos de cultivares 

anãs de cevada BRS, apresentada abaixo, foi realizado a partir do 



estabelecimento de indicadores e bases de rateio fundamentadas na análise do 

processo, em informações coletadas e análises subjetivas.  

 Inúmeros fatores como a alocação do tempo de pessoal (cada profissional 

divide seu tempo em múltiplas atividades, quer sejam de pesquisa, assessoria 

ou transferência de tecnologia), a ocorrência de etapas com diferentes 

exigências e em fluxo contínuo e de caráter imprevisível e a difícil mensuração 

e valoração do conhecimento e experiência dos recursos humanos envolvidos 

são fatores que dificultam o processo de locação dos custos em cada um dos 

itens considerados. 

 

8.1.1 Procedimento de cálculo 

 O cálculo do custo da tecnologia engloba os gastos com pessoal 

envolvido no processo, custeio, custo de depreciação, gastos administrativos e 

gastos no processo de transferência da tecnologia, segundo recomendações de 

Ávila (2008). 

a) Custos de Pessoal – Referem-se à remuneração anual bruta mais 

encargos sociais do pessoal envolvido na geração e na transferência 

da tecnologia. 

b) Custeio da Pesquisa – Refere-se aos gastos anuais com a geração da 

tecnologia (exceto pessoal), estimados com base no orçamento dos 

subprojetos ou planos de ação. 

c) Depreciação de Capital – Corresponde à depreciação anual de todos 

os bens do centro de pesquisa, distribuída segundo a participação da 

tecnologia no esforço de pesquisa do centro. Em geral essa 

distribuição é feita com base no valor dos gastos de custeio ou de 

pessoal. 

d) Custos de Administração – Referem-se a uma parcela dos custos 

fixos (custos indiretos) que são atribuídos à tecnologia. 

e) Custos de Transferência Tecnológica – São os custos realizados pelo 

centro de pesquisa para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia 

sob avaliação.  

  

 O processo de cálculo contou com os seguintes procedimentos: 

a) Identificação de custo de pessoal envolvido com base nos Planos de 

Trabalho Anual, os quais que detalham os valores que serão dispendidos 

em termos de mão de obra da Embrapa e dos parceiros, bem como 

custos para implantação das atividades (custeio); 

b) Levantamento dos valores de depreciação das unidades envolvidas e 

estabelecimento da base de rateio para cada ano considerando o fluxo de 

atividades e de uso de instalações; 

c) Identificação de gastos envolvidos na transferência de tecnologia com 

base na experiência dos profissionais da área considerando publicações, 

apoio logístico e de infraestrutura para eventos, dias de campo, etc.; 

d) Elaboração das planilhas de cálculo agregado; 

e) Checagem de valores, coeficientes e bases de rateio junto ao grupo 

envolvido. 

 

 



8.1.1.1  Processo de desenvolvimento da tecnologia e etapas envolvidas 

 O processo de desenvolvimento do produto contemplou sete etapas 

(Quadro 3):  

a) Etapa CRUZAMENTO: relacionado ao cruzamento e condução do 

material segregante (cruzamento e polinizações aberta). Duração 1 

ano;  

b) Etapa CULTURA DE ANTERAS/ Duplohaploidização: aplicação do 

método de dupla-haploidização, via cultura em vitro das anteras de 

plantas híbridas em F1. Duraçao: 1 ano; 

c) Etapa ENSAIOS PRELIMINARES: condução de atividades de avaliação 

dos materiais. Duração de 1 ano; 

d) Etapa VALOR DE CULTIVO E USO (VCU): condução de ensaios de 

valor de cultivo e uso (VCU)1; para fins de registro. Duração de 2 a 3 

anos; 

e) Etapa REGISTRO: sistematização de dados e elaboração de processo 

de registro da cultivar no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Duração de 1 ano; 

f) Etapa MULTIPLICAÇÃO: atividades de propagação do material 

(semente do melhorista, semente genética e semente básica) 

realizada no decorrer do processo; 

g) Etapa TRANSFERÊNCIA: ações de difusão da tecnologia gerada 

(folders de divulgação, dias de campo e participação em eventos, 

etc.). As ações iniciaram em 2008. 

 

                                                
1  Valor intrínseco de combinação de características agronômicas da cultivar com as suas propriedades 

de uso e em atividades agrícolas, industriais, comerciais e/ou de consumo (MAPA, 2007). 



Quadro 3 - Etapas do processo de desenvolvimento das cultivares de cevada 

anãs BRS Brau, BRS Sampa, BRS Manduri, BRS Elis e BRS Cauê. Passo Fundo, 

RS – 2015. 
ANO CRUZAME

NTO 

CULTURA DE 

ANTERAS 

ENSAIOS 

PRELIMINARES 

VCU REGISTRO/ 

LANÇAMENTO 

MULTIPLI- 

CAÇÃO 

TRANSFE-

RÊNCIA 

1998 

BRS Brau, 

BRS 

Sampa e 

BRS 

Manduri       

   

1999 

BRS Elis e 

BRS Cauê 

BRS Brau e 

BRS Sampa     

   

2000 

 

BRS Elis, BRS 

Cauê e BRS 

Manduri BRS Brau   

   2001 

   

  

   2002 

  

BRS Sampa   

   

2003 

  

RS Sampa | 

BRS Elis | BRS 

Cauê | BRS 

Manduri   

   

2004 

  

BRS Sampa 

BRS Elis | 

BRS Cauê | 

BRS Brau 

 

MULTIPLIC

AÇÃO 

 

2005 

  

BRS Sampa 

BRS Elis | 

BRS Cauê | 

BRS Brau 

 

MULTIPLIC

AÇÃO  

 

2006 

   

BRS Elis | 

BRS Cauê | 

BRS Brau | 

BRS Sampa 

| BRS 

Manduri 

 

MULTIPLIC

AÇÃO 

 

2007 

   

BRS Elis | 

BRS Cauê | 

BRS Brau | 

BRS Sampa 

| BRS 

Manduri 

 

MULTIPLIC

AÇÃO 

 

2008 

   

BRS Brau | 

BRS Manduri 

BRS Elis | BRS 

Cauê | BRS 

Sampa 

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

2009 

   

BRS Manduri BRS Brau 

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

2010 

   

BRS Manduri 

 

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

2011 

    

BRS Manduri 

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

2012 

     

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

2013 

     

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

2014 

     

MULTIPLIC

AÇÃO Ações TT 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.1.2 Dimensionamento de esforços e critérios de rateio para cada item de 

custo 

 A estimativa de gastos de pessoal e de custeio envolvidos no processo 

de geração das novas cultivares baseou-se nos valores constantes dos Planos 

Anuais de Trabalho (PAT) celebrados entre a Embrapa e as empresas parceiras 

(AB InBev, Cooperativa Agrária e Malteria do Vale). Tais valores são frutos de 

cálculos de dispêndios (de pessoal e de custeio) envolvidos nas atividades 

anuais tanto da parte da Embrapa como da parte dos parceiros. Como se trata 

de fluxo contínuo de geração de material genético, se procedeu a contabilização 

do número de cultivares geradas no período e foi compõe-se média de valores 

por cultivar, a qual se usou para compor o custo de geração das cinco cultivares 

em análise.  

 Para o custo de depreciação, foi considerado pela estimativa de uso de 

0,5% da infraestrutura para execução do processo de cruzamento, de 0,3% no 

processo de cultura de anteras, de 0,7% no processo dos ensaios preliminares, 

0,7% no processo de VCU, 0,1% no caso do processo de registro, 0,2% para 

multiplicação de sementes e 0,3% nas ações de transferência das tecnologias. 

 Considerou-se 15% sobre o valor dos itens de custeio, depreciação e 

custo de transferência até o ano de 2006 e 30% sobre o valor dos itens referido 

a partir de 2007, em decorrência da alteração do parâmetro de 

contingenciamento aplicado. 

 Juntamente com a equipe de transferência foram identificadas as 

publicações, dias de campo, participação de eventos, etc. por ano. No caso de 

materiais gráficos buscou-se o preço pago e nas demais atividades 

estabeleceu-se um custo médio de participação por tipo de atividade. Ressalta-

se que parte significativa de ações de difusão das cultivares são realizadas 

pelos parceiros e que as mesmas não estão computadas nesta estimativa 

 

8.1.1.3 Custos agregados 

 A Tabela 11 apresenta o custo estimado para o desenvolvimento das 

tecnologias cevadas anãs BRS (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e 

BRS Manduri). Os valores foram atualizados para novembro de 2014, de acordo 

com o índice de preços IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas (IPEA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 11 - Custo estimado para o desenvolvimento das tecnologias cevadas 

anãs BRS (BRS Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e BRS Manduri), 

corrigidos pelo IGP-DI. Passo Fundo, RS – 2015. 
 

Ano 

Custo 

Pessoal 

 

Custeio 

Custo de 

Depreciação 

Custo de 

Administração 

Custo de 

Transferência 

 

Total 

1998 197.612,88 130.036,79 7.295,82 20.599,89 - 355.545,38 

1999 175.111,88 117.928,87 13.942,77 19.780,75 - 326.764,27 

2000 169.895,13 116.998,93 10.457,14 19.118,41 - 316.469,61 

2001 164.350,48 115.600,42 1.374,28 17.546,20 - 298.871,38 

2002 139.245,41 99.877,90 6.383,52 15.939,21 - 261.446,04 

2003 138.974,14 101.444,66 2.679,10 15.618,56 - 258.716,46 

2004 133.709,53 99.068,68 10.994,62 16.509,49 - 260.282,33 

2005 143.164,14 107.324,26 7.266,96 17.188,68 - 274.944,04 

2006* 223.563,96 178.504,34 4.778,88 27.492,48 - 434.339,66 

2007 220.588,05 188.286,89 3.118,27 57.421,55 - 469.414,76 

2008 221.243,12 190.902,11 3.517,11 59.719,85 4.646,94 480.029,14 

2009 316.615,77 237.433,12 4.797,99 75.398,35 9.096,73 643.341,96 

2010 264.773,30 211.211,93 4.882,31 67.603,39 9.250,40 557.721,33 

2011 311.512,33 211.848,43 1.285,70 66.059,34 7.063,68 597.769,47 

2012 312.815,01 209.734,26 4.981,46 65.789,27 4.581,85 597.901,84 

2013 350.397,01 210.288,70 4.419,44 65.661,63 4.163,95 634.930,73 

2014 353.430,44 218.847,39 3.382,73 68.333,43 5.548,00 649.541,99 

TOTAL 

3.837.002,

59 

2.745.337,

66 95.558,10 695.780,51 44.351,55 

7.418.030,

41 

 

8.2 Análise dos Custos 

 Estima-se que o custo envolvido na geração, desenvolvimento e 

transferência das tecnologias cevadas anãs BRS (BRS Elis, BRS Brau, BRS 

Cauê, BRS Sampa e BRS Manduri), no período de 1998 a 2014 seja de 

R$7.418.030,41. O item Pessoal representa 51,7% do custo no referido período. 

Os itens de Custeio e de Transferência representaram 37,0% e 0,6% do total, 

respectivamente. Salienta-se que 35,3% dos custos de pessoal são relacionados 

ao despendido pelos parceiros e que 88,3% do custeio foram gastos diretos ou 

aportes financeiros realizados pelos parceiros. 

Considerando os valores apresentados, observa-se que o benefício econômico 

estimado da adoção das cultivares de cevada anãs superou o seu custo 

estimado. O custo total estimado, no período de 1998 a 2014, foi de R$ 

7.418.030,41, o benefício econômico gerado no período de 2009 a 2014, 

atribuível a Embrapa, foi de R$ 84.185.931,29. 

 A Tabela 12 apresenta indicadores de rentabilidade calculados. 

Considerando o período de 1998 a 2014 (17 anos), a taxa interna de retorno 

(TIR), aplicada aos valores estimados e atualizados pelo IGP-DI, foi de 34,7%. 

No entanto, cabe ressaltar que não estão incluídos de valores de investimento 

referentes à construção de infraestrutura do processo de pesquisa, como por 

exemplo, terra para execução dos experimentos, equipamentos para execução 

das atividades, construção de estrutura física para abrigar as atividades 

desenvolvidas, veículos para deslocamento, etc., comumente contabilizados 

quando da realização de análises financeiros de rentabilidade de um 

investimento, bem como todos os demais investimentos iniciais e custos 

envolvidos dos demais agentes, no caso específico de algumas das técnicas aqui 

abordadas. Ou seja, o fluxo de caixa considerado para o cálculo somente 



contempla valores de custos anuais (pessoal, custeio, administrativos, 

depreciação etc.) sem considerar os investimentos iniciais em infraestrutura. 

 

Tabela 12 – Análise de rentabilidade: taxa interna de retorno, relação 

benefício/custo e valor presente líquido das tecnologias cevadas anãs BRS (BRS 

Elis, BRS Brau, BRS Cauê, BRS Sampa e BRS Manduri). Passo Fundo, RS – 

2015. 
Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

34,7% 8,20 R$ 43.706.278,06 

Obs. Calculado com base nos dados atualizados pelo IGP-DI. 

 

 Para obtenção da análise de benefício gerado/custo, efetuou-se a 

correção dos valores anuais atualizados por meio de valor presente para o ano 

de início das pesquisas (1998) considerando uma taxa de 6,0% a.a. Obteve-se 

uma relação benefício social gerado/ por custo da ordem de 8,2; ou seja, a cada 

unidade monetária despendida em custo de geração da pesquisa foi obtido um 

retorno de 8,2 unidades monetárias. Novamente, atenta-se para não inclusão 

dos investimentos em infraestrutura pertinentes ao desenvolvimento das 

pesquisas. 

Para cálculo do valor presente líquido, considerou-se o tempo de início ou 

inicial (T0) igual ao ano de 2008 (período de 1999 a 2008 de entradas 

negativas) e calculou-se o valor futuro líquido dos valores para o ano de 2008. 

Com uma taxa de atratividade de 6% a.a., o valor presente líquido foi positivo e 

no valor de R$43.706.278,06, ou seja, os benefícios suportaram o investimento 

realizado, oportunizaram a remuneração ao uma taxa mínima exigida e geraram 

excedente financeiro. 
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