
 1

 
 

 
Embrapa Agropecuária Oeste 

 
 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
 
Nome da tecnologia:  Utilização e Manejo da Crotalária no Sistema de 

Produção da Cana-de-Açúcar 

 
Ano base da avaliação: 2016 
 
Equipe de Avaliação:  
      

    Carmen Regina Pezarico 

                                    Alceu Richetti 

Luci Mary Sunakozawa 

                                    Cesar José da Silva 

 

 

 

 

Dourados, MS  
Março de 2017 

 



 2 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 

TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
 

1. - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Utilização e Manejo da Crotalária no Sistema de Produção da Cana-de-
Açúcar 

 

1.2. Descrição Sucinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adubos e corretivos; 12) auxilia na recuperação de solos de baixa fertilidade. 

No sistema de produção da cana-de-açúcar, a adubação verde é praticada no 

verão, período das chuvas, nas áreas de reforma e implantação da cultura, 
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antecedendo o plantio da cana de ano e meio. A crotalária é uma alternativa 

nesse período, quando o solo fica exposto à chuva e ao sol, sem cobertura e é 

submetido à gradagens para controlar as ervas daninhas (Carlos, 2009). 

Mesmo com as inúmeras vantagens relacionadas ao seu uso, uma das principais 

dificuldades para sua utilização é o manejo. A crotalária é uma espécie normalmente 

relatada como de difícil controle pelo método químico, em função de sua relativa 

tolerância a diversos herbicidas, dentre eles o glyphosate. Falhas de controle desta 

espécie podem causar dificuldades operacionais na implantação dos canaviais e 

prejuízos à cultura implantada em sucessão, pois sob altos níveis de rebrote pode 

ocorrer sombreamento da nova cultura ocasionando falhas em seu estabelecimento. 

Neste contexto, os resultados de pesquisa apontaram a indicação para o manejo 

mecânico da Crotalaria juncea, em função da grande tolerância ao uso de 

herbicidas. No casos das espécies de Crotalaria spectabillis e Crotalaria ochroleuca, 

recomenda-se a utilização do controle químico com utilização do herbicida 

glyphosate 1.800 ge.a.ha-1 (equivalente a 5L há-1 da formulação com 360 ge.a.L-1) 

(Concenço e Silva, 2015). 

 

 

1.3. Ano de Lançamento: 2014 

 

1.4. Ano de Início de adoção: 2015 

 

1.6. Abrangência 

 

Nordeste  Norte  Centro Oeste  Sudeste  Sul  

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS X RJ  SC  

MA  PA  MT  SP   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  
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1.7. Beneficiários 

Os beneficiários da tecnologia são, principalmente, usinas produtoras de 

açúcar e álcool, assim como agricultores que utilizem a cultura da cana-de-açúcar 

em seu sistema de produção. 

 

2. - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA  

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

produção de cana-de-açúcar, matéria-prima que abastece usinas de grande porte. 

Nesse sentido, a utilização desta espécie como melhoria da qualidade do solo e 

aporte de nitrogênio, é um aspecto altamente favorável do ponto de vista tecnológico 

e ambiental. Outro ponto a ser considerado são os resultados apontados com 

ganhos em produtividade e correlacionados a aspectos econômicos no sistema de 

produção quando comparado ao sistema cultivado sem crotalária. 

 

Outros impactos também podem ser destacados, pois resultam em benefícios 

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

abertura de novas áreas; b) aumento do lucro, como resultado do aumento de 

produtividade por área; c) melhoria da qualidade do solo e, d) melhoria do sistema 

de produção com utilização de práticas sustentáveis, que são reconhecidas com 

programas e selos de qualidade que agregam valor ao produto gerado por estas 

empresas/usinas. 

No mercado de sementes, a adoção da tecnologia proporcionou aos 

produtores (de sementes) aumento na produção e comercialização de espécies de 

crotalária.  Isso porque algumas crotalárias, tem uma grande demanda inclusive por 

produtores que cultivam grandes áreas com soja e milho e utilizam a adubação 

verde para controle de pragas, como nematoides. Nesse caso, a demanda tem se 

mostrado crescente visto as diversas utilizações atribuídas a estas plantas de 

cobertura em diversos sistemas de produção, incluindo a crotalária no sistema de 

produção de cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso do Sul. 
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3. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1-  Avaliação dos Impactos Econômicos 

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

3.2. - Análise dos impactos econômicos 

Na avaliação de impacto econômico do uso da crotalária no sistema de 

produção de cana-de-açúcar utilizou-se o indicador de incremento de produtividade, 

visto que se compara os ganhos em produtividade e correlacionados a aspectos 

econômicos no sistema de produção quando comparado ao sistema cultivado sem 

crotalária. 

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

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

Regional - BER.  

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

adoção da tecnologia até o momento para comparação da evolução tanto da área de 

adoção quanto dos benefícios gerados. 

Os ganhos líquidos são decorrentes do cultivo da crotalária como adubação 

verde na renovação dos canaviais, beneficiando o novo canavial que será 

implantado. 

Na avaliação econômica, são utilizados os preços nominais relativos ao 

período do estudo. 

Em 2015, ano do início da adoção do uso da crotalária no sistema de 

produção de cana-de-açúcar, o ganho unitário foi de R$ 1.302,54, por hectare, 

enquanto que em 2016 caiu para R$ 1.006,94, em consequência da redução da 

produtividade média dos canaviais (Tabela 3.2.1) 

 

 
Tabela 3.2.1 - Ganhos Líquidos Unitários 

Ano 

Unidade 
de 

Medida       
UM 

Rendimento 
Anterior/UM 

(t) 

Rendimento 
Atual/UM    

(t)  

Preço 
Unitário 

R$/UM (C)  

Custo 
Adicional 
R$/UM 

(D) 

Ganho Unitário  
R$/UM                 

E=[(B-A)xC]-D 
2015 ton 109,46 134,12   1.302,54 
2016 ton 79,67 95,33   1.006,94 
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A participação da Embrapa Agropecuária Oeste, no desenvolvimento da 

tecnologia é de 80%. Assim, o ganho líquido da Embrapa, com a tecnologia em 2015 

foi de R$ 1.042,03, por hectare, enquanto que em 2016, com a redução das 

produtividades, reduziu para R$ 805,55 (Tabela 3.2.2).  

Em relação à área de adoção houve expansão no uso da crotalária. De 

17.024 ha em 2015 atingiu 22.745 ha em 2016. No período, os benefícios 

econômicos regionais - BER, evoluíram de R$ 17,74 milhões, em 2015, para R$ 

18,32 milhões, em 2016. Esse acréscimo no benefício econômico é consequência 

do aumento da área de adoção (Tabela 3.2.2).  

 
Tabela 3.2.2 - Total dos Benefícios Econômicos Regi onais 

Ano Participação 
da Embrapa 

%    (F) 

Ganho 
Líquido da 
Embrapa 
R$/UM   

G=(ExF) 

Área de Adoção: 
Unidade de 
Medida-UM 

Área de 
Adoção: 

QuantxUM 
(H) 

Benefício 
Econômico 

I=(GxH) 
2015 80% 1.042,03 

ha 
17.024 17.739.810,49 

2016 80% 805,55 22.745 18.322.375,24 
 
 
 

3.3. – Fonte de dados 

Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Rio Brilhante MS    1 1 
Caarapó MS    1 1 
Nova Andradina MS    1 1 
Total      3 3 
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4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1. - Avaliação dos Impactos 

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

 

4.1.1. - Aspecto emprego 

Os impactos sociais relativos ao aspecto emprego podem ser visualizados na 

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

empregados e/ou responsáveis pela atividade, com índice de 2,25. Esse relato 

reflete que apesar da tecnologia já ser adotada em outras regiões produtoras do 

país, algumas características relacionadas ao manejo da crotalária precisaram ser 

adequadas para a situação de Mato Grosso do Sul, onde as usinas trabalham com 

condições distintas de solo e clima. O trabalho de pesquisa desenvolvido, nesse 

sentido, reforçou a necessidade de transferência de tecnologias e capacitação 

destas equipes para utilização desta prática. Estas ações que envolveram tanto 

capacitação como propriamente transferência de tecnologias, também foram 

responsáveis por estimular a prática da adubação verde entre o setor produtivo. A 

iniciativa da pesquisa em trabalhar em parceria com a usina reforçou muito os 

aspecto relacionado à credibilidade do resultado, que implica não apenas em uma 

demonstração de dados, mas sim na representação real de uma situação, onde o 

trabalho foi conduzido na própria usina. Esse é um fator que foi apontado por outras 

usinas como “case de sucesso”, o qual foi replicado por outras empresas, as quais 

foram consultadas neste trabalho de avaliação da tecnologia.  

Quanto à geração e qualidade do emprego, a tecnologia não implicou em 

necessidade de mão-de-obra e sim, na readequação da equipe, já que houveram 

alterações no planejamento e execução das atividades de campo. Isso ocorreu pela 

substituição das operações de gradagem e controle de plantas invasoras pelo 

plantio e manejo da crotalária. 
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4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Capacitação Sim  2,25 2,25 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim  0,00 0,00 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim  0,00 0,00 
Qualidade do emprego  Sim  0,00 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 

 

 

4.1.2. – Aspecto renda 

Os impactos sociais relativos ao aspecto renda podem ser visualizados na 

Tabela 4.1.2. A tecnologia utilização e manejo da crotalária no sistema de produção 

da cana-de-açúcar, apontou o índice geração de renda no estabelecimento, com de 

destaque positivo de 9,58. Nesse caso os entrevistados relataram que a utilização 

da crotalária reduziu outro problema frequente que implicava em perdas de 

produtividade e/ou aumento nos custos com o replantio da cana-de-açúcar: o 

assoreamento de sulco. Esse fator foi mais evidente nas usinas localizadas em 

regiões onde a textura do solo é mais arenoso e portanto, a ocorrência de 

assoreamento de sulco é mais frequente.  

Houve relatos de incremento de produtividade de 5 a 10%, que representa 

acréscimo de 6 a 12 ton/cana/há, assim como relato de incremento de até 15% em 

produtividade, com redução de até 100% nas perdas com plantas por assoreamento 

de sulco em solos de textura mais arenosa. Nesse sentido, a tecnologia trouxe 

outros benefícios além dos esperados em relação aos atributos específicos 

relacionados ao solo, contribuindo diretamente na operação de plantio. 

Outro destaque importante trata-se do manejo da adubação, onde uma das 

usinas entrevistadas relatou a redução de 50% da dose de nitrogênio aplicada, em 

substituição ao nitrogênio fixado pela crotalária, sem prejuízos à produtividade 

esperada. As demais usinas relataram que a opção por manter a mesma quantidade 

de nitrogênio na formulação da adubação está relacionado ao desenvolvimento 

inicial das plantas de cana-de-açúcar, mas que pretendem avaliar melhor essa 

condição nas próximas safras com objetivo de reduzir a adubação nitrogenada 

futuramente.  
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Duas usinas entrevistada relacionaram a utilização da tecnologia como prática 

sustentável que integra parte de uma série de requisitos que garantem a venda do 

produto com selo de qualidade e certificação. Esse é outro aspecto que interfere 

diretamente no quesito renda, já que há valor agregado ao produto final. Nesse 

caso, o açúcar fornecido à indústrias para o preparo de alimentos e bebidas, recebe 

um “selo verde” e é comprado com preço diferenciado. Para estas empresas/usinas 

fornecedoras, a preocupação com o bom uso dos recursos naturais têm sido uma 

demanda crescente e que também remunera. A presença da pesquisa no 

desenvolvimento e divulgação da informação para que esse objetivo seja alcançado 

é evidenciado nas falas dos entrevistados, que relatam a importância de ter 

acessível TPPS que viabilizem a produção agropecuária com qualidade e 

comprometimento com a melhoria do meio ambiente. 

Outro índice de destaque na avaliação do aspecto renda foi o valor da 

propriedade, com valor de 3,42. Essa atribuição está relacionada diretamente com 

os aspectos de conservação dos recursos naturais, especialmente ao solo e os 

benefícios oriundos do uso da tecnologia. 

 

 

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  9,58 9,58 
Diversidade de fonte de renda Não  --- --- 
Valor da propriedade  Sim  3,42 3,42 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 

 

4.1.3. – Aspecto saúde 

Os impactos sociais relativos ao aspecto saúde podem ser visualizados na 

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

pessoal com impacto positivo igual a 0,80. Isto é creditado à redução da utilização 

de agrotóxicos, considerando a prática da utilização da crotalária reduz o controle de 

plantas invasoras em áreas que estariam descobertas ou em pousio. Outros 
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benefícios apontados referem-se à redução da emissão de poluentes atmosféricos, 

poluentes hídricos e de geração de contaminantes do solo. Em geral, não houve 

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

 

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  0,80 0,80 
Segurança e saúde ocupacional Sim  0,00 0,00 
Segurança alimentar Não  --- --- 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 

 

 

4.1.4. – Aspecto gestão e administração 

Na Tabela 4.1.4 estão apresentados os impactos sociais de gestão e 

administração. A tecnologia da utilização da crotalária no sistema de produção da 

cana-de-açúcar, proporcionou melhorias na capacitação dirigida à atividade. Esse 

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

positivo de 3,08. O uso do sistema planejamento e contábil que já era utilizado pelas 

equipes técnicas/agrícolas em todas as usinas entrevistadas foi adaptado para 

incluir as operações relacionadas ao plantio e manejo da crotalária.  

Quanto à atualização de conhecimentos, houve participação efetiva das 

equipes das usinas nos eventos de transferência de tecnologias. Foram promovidos 

diversos eventos para compartilhar os resultados gerados pela pesquisa, de forma 

teórica e prática. Além dos dias de campo, também foi realizado um curso em 

módulos. Cada módulo ocorreu em época mais adequada para demonstrar as 

diferentes fases da crotalária: implantação, manejo e plantio da cana sob palhada da 

crotalária. 

Quanto o relacionamento institucional, o valor de 1,33 foi associado à 

utilização de assistência técnica e adesão ao sistema de associativismo/parceria 

junto a produtores rurais. Esse fato foi relacionado à necessidade de atendimento 

técnico em vista da utilização de novas práticas. 
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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  3,08 3,08 
Condição de comercialização Sim  0,03 0,03 
Reciclagem de resíduos  Sim  0,00 0,00 
Relacionamento institucional Sim  1,33 1,33 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 

 

 

4.2. - Análise dos Resultados 

O Índice Geral de Impacto Social da tecnologia “Adubação verde 

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

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

1,29 numa escala variável de -15 a +15.  

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

índice, no valor de 9,58, indicando que a tecnologia trouxe melhorias em todos os 

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

na distribuição e montante da renda. Um dos apontamentos mais citados foi o 

incremento em produtividade da cultura da cana-de-açúcar plantadas sob a 

cobertura de crotalária. Como discutido anteriormente, este aumento está 

diretamente relacionado à redução em praticamente 100% das ocorrências de 

assoreamento de sulco, principalmente em solos mais arenosos. Nesse aspecto, a 

cobertura de crotalária é essencialmente benéfica, pois além de evitar este problema 

específico, reduz a necessidade de replantio da cana e portanto, aumento no custo 

de mais uma operação relacionada ao (re)plantio. A redução de parte da adubação 

nitrogenada é outro aspecto que reduz o custo de produção e já está sendo 

implantado por um dos entrevistados. 

Outra variável importante e de destaque foi a de valor da propriedade, que 

obteve um impacto positivo igual a 3,42. Este valor é devido aos benefícios gerados 

pela tecnologia que promovem melhoria na conservação dos recursos naturais, um 
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dos principais aspectos apontados pelos entrevistados. Este índice implica 

sobretudo na sustentabilidade do sistema de produção, assim como outras técnicas 

e processos utilizados pela usina, que inclui a adubação verde como uma das 

práticas adotadas. Este é um dos requisitos/tecnologias que foram incorporados 

para obtenção dos selos e certificados de qualidade, que ao final, garantem uma 

remuneração diferenciada para o açúcar comercializado. 

 

 
Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  

 1,29 1,29 
 

4.3. - Impactos sobre a Adoção da Tecnologia 
Estima-se que no estado de Mato Grosso do Sul exista, em 2016, uma área 

de 22.745 ha onde se utiliza o cultivo de cana-de-açúcar sobre cobertura de 

crotalária.  

 

4.4. – Fonte de dados 

 

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

gerentes agrícolas de 3 usinas de cana-de-açúcar em operação no Mato Grosso do 

Sul. Foi utilizado o Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica 

da Agropecuária – Ambitec Social. Foram realizadas 3 entrevistas nas usinas 

Agroterenas, Nova América e Santa Helena. 

 

 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Rio Brilhante MS    1 1 
Caarapó MS    1 1 
Nova Andradina MS    1 1 
Total      3 3 
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5. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

5.1. - Avaliação dos impactos ambientais 

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

 

 

5.1.1. - Alcance da Tecnologia 

Atualmente, estima-se que no estado de Mato Grosso do Sul exista, em 2016, 

uma área de 22.745 ha onde se utiliza o plantio de cana-de-açúcar sobre cobertura 

de crotalária.  

 

5.1.2. - Eficiência Tecnológica 

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

um coeficiente igual a 1,05, o que indica um impacto positivo no que relaciona a uma 

redução nas variáveis de frequência de aplicação. Não houve alteração relacionada 

à variedade de ingredientes ativos e toxidade dos produtos fitossanitários utilizados 

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

fertilizantes formulados e micronutrientes, contribuindo significativamente pela 

melhoria ambiental proporcionado pela tecnologia. Esse fato está relacionado 

diretamente com as características que a tecnologia incorpora. Foi relatado que 

áreas em pousio/descobertas no período que antecede o plantio da cana-de-açúcar, 

pode requerer até 3 aplicações de herbicida para controle de plantas expontâneas, o 

que não ocorre nas áreas onde há plantio de crotalária. Somado a este fato, o 

nitrogênio incorporado pela cobertura morta (da crotalária) no solo é outro fator 

positivo que em um dos casos relatados, houve redução de 50% da adubação 

nitrogenadas quanto comparado ao sistema tradicional de plantio da cana. Quanto a 

utilização de combustíveis fósseis, o coeficiente de impacto de 0,33 indica que a 

tecnologia apresenta moderada diminuição do uso de diesel necessário para 

conduzir a atividade. Isso ocorre em função da redução das operações relacionadas 

ao controle de plantas invasoras/expontâneas. Não foi apontado abertura de novas 

áreas para plantio utilizando a tecnologia, como foi observado no item “Uso de 
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recursos naturais” mas sim ampliação da área de cultivo com crotalária antecedendo 

o plantio da cana, em relação ao sistema tradicional de plantio da cultura.  

 

Tabela 5.1.2.1  - Eficiência Tecnológica 

Indicadores  Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

Sim 
 1,5 1,05 

Uso de energia Sim  0,33 0,33 
Uso de recursos naturais Sim  0,67 0,67 

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

 

 

5.1.3. - Conservação Ambiental 

Os impactos ambientais, relativos ao aspecto conservação ambiental, podem 

ser visualizados na Tabela 5.1.3.1. O coeficiente de impacto de 0,93 para atmosfera 

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

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

empíricas relatadas pelos usuários da tecnologia corroboram com a afirmação de 

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

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

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

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

coeficiente de impacto de 14,17.  Isto é devido à redução da erosão, da perda de 

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

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

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

neste processo. Um dos aspectos de melhoria da qualidade do solo apontada pelos 

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

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

este é um grande benefício que tem contribuído para o aumento da produtividade 

das culturas e redução de custos, principalmente quando comparado ao sistema 

tradicional que utiliza adubação nitrogenada. No entanto, o principal benefício 

relacionado à tecnologia, é o aporte de massa de crotalária que evita a ocorrência 
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de assoreamento de sulco (erosão dentro do sulco) após o plantio da cana-de 

açúcar, condição esta em que a cultura é suscetível. Quando da ocorrência deste 

assoreamento, há a necessidade de replantio, o que onera o custo de produção, 

pois requer nova operação. 

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

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

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

2,25. Este índice está diretamente relacionado com a redução das ocorrências de 

problemas relacionados ao assoreamento de sulco, já que a cobertura da crotalária 

no solo auxilia na absorção e infiltração da água no solo. 

A adoção da tecnologia não aponta valor para o indicador biodiversidade. 

Neste quesito, não há indicativo de perda de vegetação nativa, perda de corredores 

de fauna e perda de espécies/variedades caboclas. Do contrário, sabe-se que a 

utilização de adubos verdes podem promover a diversidade de insetos benéficos 

(controle biológico), mas este fator não foi apontado por nenhum dos entrevistados. 

 

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  0,93 0,93 
Capacidade produtiva do solo Sim  14,17 14,17 
Água 
Biodiversidade 

Sim 
Sim  

2,25 
0,00 

2,25 
0,00 

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

 

 

5.1.4. - Recuperação Ambiental 

O coeficiente de impacto de 0,60 indica que a tecnologia interferiu quanto ao 

aspecto recuperação ambiental. Este valor indica que houve interferência direta na 

recuperação de ecossistemas degradados, sobretudo relacionado à recuperação de 

solos degradados. Não há relação direta na recuperação de áreas de reserva legal e 

preservação permanente, pois não houveram alterações ocasionadas pelo uso da 

tecnologia nestas áreas. Dessa forma, na visão dos entrevistados, a tecnologia da 
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utilização da crotalária no sistema de produção da cana-de-açúcar em Mato Grosso 

do Sul, é parte integrante de uma série de práticas que tem demonstrado grande 

benefícios na melhoria da qualidade do solo e uma grande aliada no manejo de 

áreas que até então permaneciam em pousio antes do plantio de uma nova safra. 

Portanto, a recuperação ambiental destas áreas vem ocorrendo com a utilização de 

diversas técnicas, onde a utilização da adubação verde vem complementar e 

adicionar novas melhorias aos sistemas produtivos.  

 

Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 

Indicador es Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Recuperação Ambiental Sim  0,60 0,60 

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

 

 

5.2. - Índice de Impacto Ambiental 

A avaliação da tecnologia da utilização da crotalária no sistema de produção 

da cana-de-açúcar é altamente positiva no aspecto ambiental, obtendo um índice 

igual a 2,56, de uma escala variável de -15 a +15. Este resultado indica que a 

tecnologia, além de ser uma alternativa economicamente viável, proporciona 

melhoria da qualidade do solo e sustentabilidade ambiental no sistema de produção. 

Este conceito é muito bem evidenciado pelos entrevistados que adotam a 

tecnologia, pois os ganhos obtidos em produtividade e melhoria do ambiente 

produtivo é percebido em diferentes aspectos: aumento de produtividade, melhoria 

das condições do solo e redução de perdas ocasionadas (principalmente em solos 

arenosos) pela erosão/assoreamento de sulcos de plantio da cana. 

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

agroquímicos, com um índice positivo de 1,05.  

 

 
Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  

 2,56 2,56 
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5.3. – Fonte de dados 

 

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

gerentes agrícolas de 3 usinas de cana-de-açúcar em operação no Mato Grosso do 

Sul. Foi utilizado o Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica 

da Agropecuária – Ambitec Social. Foram realizadas 3 entrevistas nas usinas 

Agroterenas, Nova América e Santa Helena. 

 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Rio Brilhante MS    1 1 
Caarapó MS    1 1 
Nova Andradina MS    1 1 
Total      3 3 

 

 

6. - AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS  GERADOS 

A avaliação da tecnologia “Utilização e Manejo da Crotalária no Sistema de 

Produção de Cana-de-Açúcar” foi positiva, apresentando índice geral de 2,56 em 

uma escala que varia de -15 a +15. 

Em relação aos aspectos técnicos, a incorporação da crotalária como adubo 

verde favoreceu principalmente o incremento de matéria orgânica no solo e 

nitrogênio incorporados, assim como a cobertura do solo e consequentemente a 

melhoria na infiltração de água no solo, diminuição de perdas por evapotranspiração 

e redução na infestação de plantas daninhas, conforme apontados pelos 

entrevistados. Alguns destes aspectos favoreceram, sobretudo, a redução da 

ocorrência de assoreamento de sulco de plantio da cana e, por consequência, 

redução de perdas no plantio. Para alguns entrevistados, isso foi considerado efeito 

que resultou em aumento de produtividade. Na variável capacidade produtiva do 

solo, o índice de 14,17 evidenciou esta situação. 

A variável geração de renda foi o que obteve o maior índice social, de 9,58. 

Este foi o outro aspecto apontado pelos entrevistados, principalmente no que se 

refere ao baixo custo de implantação e uso da tecnologia em vista dos benefícios 
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gerados. A variável geração de renda foi o principal índice associado aos aspectos 

sociais, considerando os ganhos em produtividade, redução de custos com a 

adubação nitrogenada e a utilização de boas práticas que garante preço 

diferenciado do produto final foram os principais fatores apontados. 

 Quanto às ações de TT, este tema tem sido recorrente em praticamente 

todos os eventos do setor. A ampliação e adoção da tecnologia está sendo 

acompanhada também pelos pesquisadores envolvidos e por outras usinas que 

pouco a pouco iniciam a incorporação da crotalária em seu sistema de produção. 

Cabe lembrar que, as iniciativas em pelo menos duas das 3 usinas entrevistadas 

não foram ao acaso. Em seu corpo técnico ou equipes, haviam profissionais que já 

tinham acompanhado a utilização da crotalária em outras regiões de São Paulo, no 

entanto, consideraram que as condições em Mato Grosso do Sul, em função do 

clima e tipo de solo, o manejo necessitava de ajustes. Esse foi o papel da equipe de 

pesquisa, que baseado nos aspectos regionais e no modelo de produção destas 

usinas, está promovendo as melhorias necessárias para aliar produtividade e 

sustentabilidade ao setor sucroenergético.  

 

7. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

7.1 -  Estimativa dos Custos 

Considerou-se os custos do projeto, em valores nominais, desde sua 

implantação em 2010. Desta forma, a Tabela 7.1.1 foi ajustada com as informações 

levantadas desde o início dos trabalhos de pesquisa com o uso da crotalária no 

sistema de produção de cana-de-açúcar. 

Tabela 7.1.1. – Estimativa dos custos 

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração  

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2010 101.649,00 13.652,00 2.406,00 8.056,00 6.825,00 132.588,00 
2011 111.180,00 13.540,00 3.328,00 11.326,00 6.768,00 146.142,00 
2012 175.483,00 12.032,00 4.208,00 11.344,00 6.018,00 209.085,00 
2013 185.522,00 7.008,00 5.934,00 12.374,00 3.503,00 214.341,00 
2014 50.021,00 2.203,00 2.332,00 1.473,00 3.747,00 59.776,00 
2015 62.666,00 1.745,00 3.721,00 2.116,00 2.968,00 73.216,00 
2016 67.331,00 1.976,00 2.800,00 1.699,00 3.359,00 77.165,00 
Total  753.852,00 52.156,00 24.729,00 48.388,00 33.188,00 912.313,00 

 



 19 

 
 

7.2 -  Análise dos Custos 

Na avaliação dos esforços de pesquisa com o uso da crotalária no sistema de 

produção de cana-de-açúcar, o custo de pessoal, custeio da pesquisa, depreciação 

de capital, custos de administração e custos de transferência tecnológica, até o 

momento, foi de R$ 912.313,00. Deste montante, R$ 52.156,00 foram gastos diretos 

com o custeio de pesquisa, correspondendo a 5,72% do total.  

 

7.3 - Análise Benefício/Custo 

A análise dos investimentos realizados com a inovação tecnológica 

considerou um horizonte de 7 anos. Verificou-se que a tecnologia é altamente 

vantajosa em todos os indicadores avaliados (Tabelas 7.3.1 e 7.3.2).  

 

Tabela 7.3.1.  Análise dos investimentos da tecnologia 

Ano Fluxo de 
benefícios 

Fluxo de 
custos 

Fluxo de 
benefícios 
líquidos 

Taxa Interna 
de Retorno 

Relação 
Benefício/Custo 

Ano 1 0 132.588 -132.588   
Ano 2 0 146.142 -146.142   
Ano 3 0 209.085 -209.085   
Ano 4 0 214.341 -214.341   
Ano 5 0 59.776 -59.776   
Ano 6 17.739.810 73.216 73.216   
Ano 7 18.322.375 77.165 77.165 153,5% 1,91 

 

 

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

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

do investimento, foi elevado, alcançando 153,5%. Esse indicador sinaliza que os 

investimentos são viáveis economicamente, pois superam a taxa mínima de 

atratividade.  

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

atual dos custos. Assim, a análise mostra que a tecnologia obteve índice de 1,91, 

indicando que a tecnologia é eficiente.  
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Considerando as Taxas Mínimas de Atratividade (TMA) de 4,0%, 6,0%, 

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

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

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

das saídas de caixa, a taxas de desconto de mencionadas, variou de R$ 27.146 

milhões, quando a TMA foi de 4,0% a R$ 11.791 milhões, quando a TMA foi de 

18,0%. Esses resultados indicam que o montante em dinheiro que o produtor terá 

disponível ao final do projeto é muito superior ao investimento realizado (Tabela 

7.3.2). 

 

 

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

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

R$27.146 R$23.943 R$21.167 R$18.753 R$16.650 R$14.812 R$13.203 R$11.791 
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8 – AÇÕES SOCIAIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA  - 2015 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA  PÚBLICO TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

1 1 Reunião Técnica para estabelecer Agenda 
em Agroernegia  

Dourados – MS Janeiro 
2015 

Local Técnicos  5 

2 1 Seminário sobre Manejo Químico e Mecânico 
das espécies de Crotalária 

Caarapó – MS Março 2015 
 

Regional Técnicos 28 

3 1 Seminário sobre Plantabilidade e Produção 
de Cana-de-Açúcar sobre Palhada de 
Crotalárias 

Caarapó – MS Abril 2015 Regional Acadêmicos 23 

4 1 Seminário sobre Sistemas e Manejo da 
Produção para Renovação de Canaviais 

Dourados – MS Agosto 
2015 

Regional Técnicos  
32 

 Sutotal  88 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2016 

 AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO  PARTICIPANTES 

 SEMINÁRIO 

5 Seminários nos temas: Manejo fitotécnico das 
culturas nos sistemas de renovação, Tratos 
culturais – soqueiras na cana-de-açúcar; 
Pragas  e Doenças; Adubação e nutrição; 
Fornecedores. 

Chapadão do 
Sul - MS 

Dourados – 
MS 

Março 
Junho 
Agosto 

Novembro 
Dezembro 

2016 

Regional Técnicos 496 
 

 

 REUNIÃO TÉCNICA  

4 Reuniões Técnicas sobre programação dos 
eventos em TT voltados para agroenergia, 
metodologia para o zoneamento agrícola de 
risco climático na cultura da cana-de-açúcar, 
trabalhos de pesquisa UFSCAR/RIDEZA.  

Dourados – 
MS 

Fevereiro 
Abril 

Junho 
Agosto 
2016 

Local Técnicos 
 

45 
 
 

 Subtotal     541 
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10. - EQUIPE RESPONSÁVEL 

Público interno: 

Alceu Richetti – avaliação econômica 

Carmen Regina Pezarico – avaliação ambiental e social  

Luci Mary Sunakozawa – inclusão SIDE 

Público externo:  Usina Nova América 

                              Usina Santa Helena 

                              Usina Agroterenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


