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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

1.1.  Nome/Título:  Sistema  de  Monitoramento  Agrometeorológico  -
Agritempo

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

X Sustentabilidade dos Biomas
X Avanço do Conhecimento

Não se aplica

1.3. Descrição Sucinta

O Agritempo é um sistema de monitoramento climatológico e meteorológi-
co que produz e permite o acesso, via internet, de informações agrometeorológi-
cas de elevado interesse para a agricultura, fornecendo boletins e mapas sobre
estiagem agrícola, precipitação acumulada, tratamentos fitossanitários, necessi-
dade de irrigação, condições de manejo do solo e de aplicação de defensivos
agrícolas.

 Várias instituições no Brasil possuem conjuntos de estações meteorológi-
cas que em geral cobrem uma região do país. Apenas o Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC/INPE) possuem um número maior de estações com cobertura nacional.
No entanto, para obter um diagnóstico de todo o país é importante reunir o maior
número possível de estações com séries longas de dados (EMBRAPA, 2012).
Além disso, como apresentado na Figura 1.3.1., as estações meteorológicas se
concentram na Faixa Leste, com escassez de dados no interior do país. Motiva-
do por esta descentralização de informações e pela problemática da disposição
das estações meteorológicas no território nacional, a partir de 2002, ocorreu o
desenvolvimento do Agritempo - Sistema de Monitoramento Agrometeorológico,
mobilizando uma rede colaborativa de cerca de 40 instituições envolvendo inter-
câmbio de dados meteorológicos, ações de pesquisa em agrometeorologia, ge-
ração de novas tecnologias como módulos e funcionalidades do sistema e dispo-
nibilização de informações como estudos e publicações científicas (BAMBINI,
2011). Ainda segundo Bambini (2011), a disponibilidade de uma base de dados
meteorológicos e agrometeorológicos consistente é um dos principais pré-requi-
sitos para o estudo e gerenciamento de processos agrícolas e florestais. O pro-
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cesso de construção deste tipo de base de dados envolve a coleta de dados,
sua transmissão a um centro de armazenamento, processamento, atividades de
controle de qualidade, armazenamento dos produtos gerados, interface de aces-
so e gerenciamento dos dados.

Figura 1.3.1: Problemática da disposição das estações meteorológicas.

Fonte: Romani, 2012.

O Agritempo foi pioneiro no fornecimento gratuito e on-line de informações
climáticas e agrometeorológicas para o território nacional, desde quando foi pu-
blicado na Internet, em 2003, sendo acessado por numerosos visitantes. Seu de-
senvolvimento, (em 2002), foi possibilitado pela ação coordenada de vários ato-
res heterogêneos como: instituições de pesquisa na área de agropecuária, mete-
orologia e informática, organismos governamentais, usuários de diversas cate-
gorias como cooperativas e associações de produtores, empresas privadas, ins-
titutos de pesquisa, estudantes e produtores individuais, iniciando para o Estado
de São Paulo, pertencente à carteira de projetos do Macroprograma 2 da Em-
brapa.

A rede formada inicialmente para o projeto tinha baixa complexidade e en-
volveu três instituições: a Embrapa Informática Agropecuária - CNPTIA, a Uni-
versidade Estadual de Campinas – Unicamp por intermédio de seu Centro de
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura – Cepagri e da
Faculdade de Engenharia Agrícola - Feagri, e o Instituto Agronômico de Campi-
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nas – IAC por intermédio de seu Centro Integrado de Informações Agrometeoro-
lógicas – CIIAgro.

O público era as Secretarias de Agricultura e Casas de Agricultura de vá-
rios municípios, as cooperativas e os agricultores, as instituições privadas do
agronegócio, as instituições de pesquisa e ensino, e os meios de comunicação
como jornais regionais e estaduais por intermédio do fornecimento de boletins
específicos.

Em relação ao agricultor, este poderia fazer uso de informações agrome-
teorológicas a fim de apoiar sua tomada de decisão em diferentes fases do culti -
vo de diversas culturas. Os casos mais comuns referiam-se à programação de
plantio ou de colheita e secagem de produtos, aplicação de defensivos agríco-
las, adubos e hormônios, controle preventivo ou combate direto de geadas e ins-
talação de equipamentos de irrigação.

Segundo Bambini (2011), outra diretriz associada ao desenvolvimento do
sistema Agritempo foi o fortalecimento e alimentação da Rede Nacional de Agro-
meteorologia – RNA, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento - MAPA, que congregava, em um website, dados oriundos de várias insti -
tuições atuantes no setor meteorológico e agrometeorológico.

A RNA foi uma iniciativa precursora ao sistema Agritempo, consistindo de
uma consolidação de dados meteorológicos e climáticos de várias instituições
em um website. Os dados disponíveis muitas vezes não eram compatíveis entre
si em relação à escala e periodicidade de coleta, dificultando análises efetuadas
para regiões maiores como o território nacional. No início de 2003, novas diretri -
zes governamentais levaram a mudanças de prioridades no MAPA que não teria
mais condições de gerenciar o website da RNA, sendo então descontinuado.

Com a extinção deste website, intensificou-se a demanda do MAPA por
uma base de dados climatológica para acompanhar as atividades do Zoneamen-
to Agrícola. Assim, o MAPA representou outra importante fonte de recursos para
apoiar as atividades relacionadas ao sistema Agritempo. Outros projetos de pes-
quisa financiados pela Embrapa também contribuíram com recursos para o de-
senvolvimento do sistema. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) tam-
bém financiou atividades relacionadas ao Agritempo (BAMBINI, 2011).

Após sua publicação, o sistema Agritempo recebeu premiações pelo Sis-
tema de Avaliação e Premiação por Resultados da Embrapa – SAPRE nos anos
de 2004 e 2005 em função da qualidade técnica do trabalho, das parcerias fir-
madas e dos recursos captados.
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Para a inserção de dados no sistema Agritempo, utilizando-se de meios
tecnológicos e de informação, foi gerada uma cadeia a fim de facilitar sua ali-
mentação do sistema, visto na Figura 1.3.2, que até 2006 aceitava dados, tam-
bém, via fax e telefone, mas com a modernização das estações, estas formas de
recebimento foram descontinuadas.

Figura 1.3.2.: Organização do trabalho no Sistema de Monitoramento Agromete-
orológico (Agritempo) 

Fonte: Romani, 2012.

A principal inovação de processo oferecida pelo Agritempo se refere à au-
tomação de tarefas, permitida pelo uso de TICs, tornando o sistema totalmente
automático e independente de ação humana. Todo o processo de recebimento
de dados, sua incorporação na base de dados, a construção de mapas ocorre
automaticamente utilizando-se do software Surfer e atualmente o software R.
Isto proporciona maior rapidez e precisão e oferece mais qualidade à própria
base de dados uma vez que o sistema efetua automaticamente alguns testes
nas variáveis coletadas1. Os boletins agrometeorológicos regionais e nacionais
também são gerados automaticamente pelo sistema.

1Alguns testes realizados automaticamente são as análises se a temperatura máxima é maior do que a
temperatura mínima e se a precipitação é maior do que 300 mm (o que seria um valor muito alto). Outras
fontes de verificação são o hidroestimador do CPTEC/ INPE e os dados do satélite TRMM que mensura
chuva nos trópicos.
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Desta maneira, com a inserção de dados facilitada, o sistema organiza e
administra um conjunto de mais de 1400 estações meteorológicas (mecânicas e
automáticas) que está se expandindo cada vez mais. Algumas estações cadas-
tradas no Agritempo possuem séries históricas de 30 a 100 anos de dados. Tam-
bém é organizada, pelo projeto, uma base de dados de pelo menos 10 anos de
imagens de satélites que podem ser usadas para auxiliar em pesquisas agrome-
teorológicas (EMBRAPA, 2012). A Figura 1.3.3 apresenta o número de estações
meteorológicas por estado. 

Figura 1.3.3.: Distribuição das estações meteorológicas por Unidade Federativa
(UF) 
Fonte: Romani, 2012.

Vale salientar que, de acordo com as informações apresentadas por Ro-
mani (2012), no ano de 2010 o sistema atingiu 3 mil visualizações diárias, totali -
zando cerca de 90 mil visualizações mensais, demonstrando a importância do
sistema ao usuário.

Em 2014, o sistema Agritempo ganhou sua segunda versão, modificando
a interface do website, gerando maior interação entre o usuário e o sistema.
Além disso, ganhou novas funções e utilização do software estatístico R, ao in-
vés do software Surfer. As Figuras 1.3.4a e 1.3.4b apresentam uma comparação
entre a interface da página inicial da primeira (à esquerda) e da segunda versão
(à direita) do Agritempo.

De acordo com Romani (2016), além da evolução do número de esta-
ções, o número de estações TRMM é 11332, base de dados de monitoramento
de 73 milhões em 2015 e 88 milhões em 2016, além de base de dados de previ-
são de tempo de 13,5 milhões em 2015 e 17 milhões em 2016.
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Figuras 1.3.4a e 1.3.4b: Layout da página inicial do Agritempo – 1ª Versão (es-
querda) e 2ª Versão (direita). 

Além disso, o Agritempo passou a ser o sistema oficial do MAPA para pla-
nejamento e implantação do Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Dessa
forma, é possível acessá-lo, com link direto (http://www.agritempo.gov.br), atra-
vés do site do Ministério na parte de políticas agrícolas (MAPA, 2014a).

1.4. Ano de Lançamento: 2002 1.5. Ano de Início de adoção: 20032

Agritempo Mobile

Em 2014, o Sistema de Monitoramento Agrometeorológico ganhou sua
segunda versão- Agritempo versão 2.0 - contendo mapas de monitoramento, no-
tícias, dados meteorológicos a partir de rede de estações espalhadas ao longo
do território brasileiro, além de estudos acerca de mudanças climáticas e produ-
ção agrícola no Brasil. 

Em 2015, mais uma inovação neste Sistema – o lançamento, na 22ª Feira
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação – Agrishow, em Ribeirão Preto, SP
(27/04/2015), o  aplicativo mobile do Agritempo, disponível gratuitamente para
download  na  Play  Store  (https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.embrapa.agritempo&hl=pt_BR), que possui as seguintes funcionalidades:

2Somente a partir de 2007, iniciaram as medições acerca dos acessos/visitas realizados no siste-
ma Agritempo. Desta maneira, o cálculo dos impactos econômicos gerados por esta tecnologia só foi possí-
vel de ser aferido após este ano.
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mapas de monitoramento, mapas de precisão do tempo, mapas de índice de
seca  e  histórico  de  chuvas.  Adicionalmente,  o  usuário  pode  selecionar  os
estados  que  deseja  consultar,  verificando  os  mapas  disponíveis  para  a  sua
localização  (altitude  e  longitude)  via  GPS  (Global  Positioning  System).  As
Figuras  1.3.5a  e  1.3.6b,  que  permite  aos  usuários  o  acesso,  via  internet,
informações  meteorológicas  e  agrometeorológicas  de  diversos  municípios  e
estados brasileiros. Além de informar a situação climática atual, base de dados
do  sistema  apoia  o  desenvolvimento  das  recomendações  do  Zoneamento
Agrícola de Riscos Climáticos (ZARC), uma política do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Em 07/05/2015, a EPTV (afiliada da Rede Globo)
veiculou matéria televisiva sobre o aplicativo mobile, onde foram entrevistados
um produtor e um pesquisador da Embrapa sobre o aplicativo, na cidade de São
Carlos – SP.

Figuras  1.3.5a  e  1.3.6b:  Demonstração  do  aplicativo  no  celular,  à  direita
imagem da tela inicial do aplicativo, já a esquerda mostra o aplicativo na Google
Store onde pode ser baixado gratuitamente.

1.6. Abrangência

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

Sudeste
Sul

AL X AC X DF X ES X PR X
BA X AM X GO X MG X RS X
CE X AP X MS X RJ X SC X
MA X PA X MT X SP X
PB X RO X
PE X RR X
PI X TO X
RN X
SE X
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A abrangência  do  Sistema  de  Monitoramento  Agrometeorológico  fica
evidente  a  partir  de  análise  da  Figura  1.3.4  demonstrando  assim  que  o
Agritempo possui dados de todo o território nacional, podendo ser utilizado pelos
diversos  estados  para  tomada  de  decisão,  bem  como  as  Figuras  4a  e  4b,
demonstrando também a abrangência internacional.

1.7. Beneficiários

Os principais beneficiários desta tecnologia são extensionistas, docentes,
estudantes, produtores rurais, representantes da agroindústria, pesquisadores,
tomadores de decisões tanto do setor público como do setor privado, bancos,
com diferentes necessidades e preferências quanto às informações referentes à
agrometeorologia.  Também  se  enquadram  nesta  categoria,  jornalistas
interessados  em  compreender  e  noticiar  a  evolução  dos  acontecimentos
meteorológicos e mudanças climáticas.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

Sabe-se que a agricultura é um dos setores da economia mais fortemente
influenciado pelas condições climáticas e meteorológicas: desde a semeadura
até a colheita, diversas atividades agrícolas são promovidas em função do clima.
Além disso, as principais variáveis meteorológicas que afetam o crescimento,
desenvolvimento e a produtividade de uma cultura são: chuva, temperatura do
ar, radiação solar, fotoperíodo, umidade do ar e do solo, velocidade e direção do
vento (PEREIRA et. all., 2002; MAVI ETUPPER, 2004). Com isso, o conhecimen-
to antecipado dessas condições e variáveis,  em função do acompanhamento
diário e da utilização de informações de previsão do tempo, constitui-se ferra-
menta fundamental para a agricultura.

Sob a ótica do Sistema Agroindustrial - a qual distingue os seguintes elos:
insumos, produção agropecuária, processamento, distribuição e consumidor final
- é necessário avaliar os impactos segmentados. Para uma visão mais abran-
gente das funcionalidades do Agritempo. Tais informações veiculadas possibili-
tam que o produtor agropecuário tenha acesso a procedimentos corretos e segu-
ros quanto ao uso dos insumos, reduzindo impactos ambientais e sociais negati-
vos (e os riscos envolvidos com o emprego de fertilizantes e defensivos inade-
quadamente, também causando desperdícios) e auxiliando os agricultores e ex-
tensionistas a procurarem soluções mais racionais em termos econômicos (dimi-
nuição de custos vs. aumento de produção, proporcionando impactos positivos,
sob esta ótica).

Para o elo da produção agropecuária, há inúmeras funcionalidades liga-
das à  obediência  das boas práticas  agrícolas,  exemplificando o  zoneamento
agrícola e a utilização de informações que auxiliam na aplicabilidade de correto-
res de solo na ausência de chuva ou ainda na quantidade de água a ser irrigada,
diminuindo desperdícios. Implicam, portanto, possibilidade de redução de custos
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(impactos econômicos positivos), com maior respeito às questões ambientais e
sociais (ou seja, incentivando os procedimentos benéficos e menos invasivos ao
ambiente e às pessoas, além de prevenir doenças associadas ao clima). Além
disso, no período de colheita, também se faz necessário conhecer a umidade do
ambiente a fim de evitar perda de produção (visão econômica).

O processamento agrícola traz informações e procedimentos vinculados à
obtenção de produtos industrializados, sendo pouco contemplado no Agritempo.
Todavia, pela importância do elo de processamento no mundo moderno, talvez
fosse interessante a veiculação de conteúdos sobre este importante elo da ca-
deia. Assim, os impactos verificados sobre este elo são pouco relevantes, e resi-
dem apenas na análise dos distribuidores por meio das poucas informações so-
bre as diversas cadeias produtivas, complementadas com outras fontes (sob o
aspecto econômico).

Com relação à distribuição pode ser associado à atribuição de informa-
ções úteis na distribuição, como temperatura e umidade. Tais informações quan-
do utilizadas e controladas, permitem ao produtor manter qualidades nutritivas
úteis ao balanço alimentar dos consumidores (impactos sociais positivos). Consi-
derando o fato de que possíveis perdas com atividades biológicas (fungos) ocor-
rem com o não controle das informações temporais, acarretaria então em dimi-
nuição de produtos agrícolas disponíveis a venda (impactos econômicos negati-
vos). 

Para o consumo final, por fim, este é contemplado de forma direta ou indi-
reta em todas as cadeias produtivas, pois o conteúdo informacional interessa
bastante ao usuário comum, urbano, que quer conhecer a origem e as etapas
pelas quais passam os alimentos que ele consome. Com base nestas informa-
ções, espera-se uma maior conscientização ambiental e social (impactos positi-
vos), além de redução de desperdícios devido à compreensão de aspectos pós-
colheita (impactos econômicos também relevantes). 

Em relação à abertura de mercados, pode-se dizer que o desenvolvimen-
to do sistema Agritempo se refletiu em um fortalecimento do setor de agrometeo-
rologia, por intermédio do oferecimento de produtos meteorológicos específicos
para o setor  agrícola.  Adicionalmente,  a disponibilidade de dados e produtos
agrometeorológicos on-line, estimulou o mercado de prestação de serviços em
agrometeorologia, as atividades de seguro rural (reduzindo riscos e perdas), as
ações de planejamento rural, bem como ações de transferência de tecnologia
para a agricultura.

Uma das formas de se obter informações climáticas em tempo hábil para
apoiar a tomada de decisão do agricultor é por meio de sistemas de monitora-
mento agrometeorológico, como o Agritempo. Contudo, o Agritempo aborda in-
formações para diversos tipos de culturas, não se restringindo a isto. Também
aborda temáticas vinculadas à questão ambiental  (por exemplo,  aquecimento
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global, sustentabilidade, degradação de solos). O Agritempo, ao ultrapassar o
âmbito das informações climáticas úteis ao agronegócio, poderá guarnecer de
informações técnicas e confiáveis, incluindo usuários, residentes em aglomera-
dos urbanos, em “discussões” envolvendo o aquecimento global, os biocombus-
tíveis, a degradação dos solos, os superavit gerados pelo agribusiness, dentre
outras, mesmo em relação à Educação Ambiental das crianças e jovens. Um fa-
cilitador para isso é o uso gratuito da internet como veículo de informações de
grande credibilidade, geradas e/ou compiladas pela Embrapa. O Agritempo ver-
são 2.0, lançado em 2012, contém diversas funcionalidades e para melhor com-
preensão abordaremos as principais, apresentadas na Figura 2.1., sendo possí-
vel visualizar algumas funcionalidades possíveis ao sistema, ou seja:

Figura 2.1.: Interface inicial do sistema Agritempo – Versão 2.0.

 Mapas de monitoramento para o Brasil: através do Agritempo é pos-
sível consultar mapas de monitoramento referentes à temperatura média, míni-
ma média, máxima média, mínima absoluta e máxima absoluta. Além disso, é
possível  encontrar  mapas de monitoramento de estiagem, estiagem agrícola,
evapotranspiração, disponibilidade de água no solo, necessidade de reposição
por chuva, precipitação e precipitação acumulada.

 Mapas de Previsão: diversos mapas de previsão para todo o país es-
tão disponíveis, tais como mapas de condições para tratamento fitossanitário,
necessidade de irrigação, condições para manejo de solo, condições para co-
lheita,  temperatura  mínima,  temperatura  máxima,  precipitação  e  precipitação
acumulada (previsão de danos agrícolas).
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 Notícias: permite o acesso às notícias atualizadas sobre assuntos re-
lacionados à agrometeorologia.

Aproveitando a exploração da interface inicial, no menu à esquerda da
figura,  existem  as  seguintes  funcionalidades:  Rede  de  Estações,  WebGis,
Mudanças  Climáticas,  Probabilidade  de  Chuva,  Links,  Glossário,  Downloads,
Manual  do  Sistema,  Boletins  agrometeorológicos  para  todas  as  regiões  do
Brasil, Informações Agrometeorológicas de Monitoramento e Previsão do tempo
para todos os Estados brasileiros, na forma de mapas e previsão do tempo para
3 dias. 

A seguir, apresenta-se um breve resumo para cada funcionalidade:

 Rede de Estações: a funcionalidade Rede de Estações apresenta um
mapa das estações meteorológicas distribuídas pelo país. Ao escolher a estação
no mapa, ou na lista disponível logo abaixo do mesmo, o usuário pode consultar
informações acerca da temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação,
disponibilidade de água no solo e umidade relativa.

 WebGis: o sistema WebGIS (Geografic Information Systems), permite
a consulta a diferentes tipos de mapas e informações georreferenciadas, por
meio de diferentes níveis (Camadas), que podem ser adicionados e removidos
de acordo com a necessidade de pesquisa, podendo ainda obter informações
detalhadas por ponto (localização no mapa) e realizar medições (Comprimento e
área). 

 Mudanças Climáticas: apresenta publicações atualizadas sobre esta
temática e também disponibiliza pesquisa de dados de impactos causados por
estas mudanças.

 Probabilidade de Chuva: disponibiliza a consulta da probabilidade de
chuva com base em dados históricos, para todo país e por data.

 Links: acesso a links, como Boletim (Boletins Agroclimáticos da Conab
- Companhia Nacional de Abastecimento), Ciência e Educação (Acesso a sites
relacionados  ao  assunto),  Meteorologia  e  climatologia  (Acesso  a  sites
relacionados ao assunto) e Produção (Acesso a sites relacionados ao assunto).

 Glossário: consulta aos principais termos utilizados na construção dos
mapas e na divulgação das informações.

 Downloads:  materiais  relacionados  ao  setor  estão  disponíveis  via
download, como publicações de pesquisas e artigos periódicos.
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 Manual  do  sistema:  disponibiliza  um  manual  contendo  as
especificações  para  o  uso  das  funcionalidades  disponíveis  no  sistema
Agritempo. 

 Boletins Regionais: disponibilizam boletins agrometeorológicos, para
as  cinco  regiões  brasileiras,  apresentando  semanalmente  dados  de
monitoramento  e  precisão  para  cada  região,  além  de  informações  sobre
umidade  do  solo,  precipitação  acumulada,  estiagem  agrícola  e  zoneamento
agrícola. 

 Acesso as Funcionalidades por Estado: o sistema Agritempo oferece
as seguintes informações agrometeorológicas por Estados brasileiros: mapas,
produtos, histórico de chuvas, boletins e satélites. 

Ao acessar as funcionalidades por Estado (será utilizado o estado de São
Paulo  como exemplo,  visto  na  Figura  2.2.),  as  seguintes  funcionalidades  se
tornam possíveis:

Figura  2.2.: Página  das  funcionalidades  por  Estado  do  Sistema
Agritempo versão 2.0.

Na área central das funcionalidades do Estado de São Paulo, é possível
visualizar as seguintes funções:
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 Monitoramento:  neste  módulo  é  possível  consultar  mapas  que
monitoram dados de temperatura média, mínima média, máxima média, mínima
absoluta  e  máxima  absoluta.  Além  disso,  é  possível  encontrar  mapas  de
monitoramento  de  estiagem,  estiagem  agrícola,  evapotranspiração,
disponibilidade  de  água  no  solo,  necessidade  de  reposição  por  chuva,
precipitação  e  precipitação  acumulada.  Adicionalmente,  são  apresentadas
informações  de  previsão  do  tempo  para  a  Capital  do  Estado  selecionado:
temperatura mínima, máxima e previsão de chuva para três dias. 

 Previsão: é possível a consulta a diversos mapas de previsão, como
mapas de condições para tratamento fitossanitário,  necessidade de irrigação,
condições para manejo de solo, condições para colheita, temperatura mínima,
temperatura máxima, precipitação e precipitação acumulada (previsão de danos
agrícolas). 

 Índice  de  Seca:  permite  observar  os  índices  de  probabilidade  de
precipitação (Stardardized Precipitacion Index -SPI) .O SPI quantifica o déficit ou
o excesso de precipitação para diferentes escalas de tempo (período de cinco
dias a seis meses). As informações são exibidas em forma de mapa.

À esquerda, na página de funcionalidades por estado (Figura 2.2.), temos
os seguintes  submenus:  Produtos,  Histórico  de Chuvas,  Boletins  e Satélites.
Para a funcionalidade de Produtos. 

No submenu Produtos, são vistas as seguintes funcionalidades:

 Pesquisa de Estações Meteorológicas: é possível consultar todas as
estações  meteorológicas  estaduais,  bem como os  detalhes  de  localização  e
instituições que pertencem à estação.

 Pesquisa:  torna possível a pesquisa de dados meteorológicos como:
temperatura mínima, máxima, precipitação, umidade relativa mínima e máxima,
por período. Devem-se informar os seguintes dados: estação meteorológica, o
período e ajustar as demais variáveis de acordo com o desejado.

 Gráficos: permite ao usuário a geração de gráficos referentes a dados
como: temperatura, precipitação e disponibilidade de água no solo. 

 Sumário:  possibilita analisar dados agrupados por meses ou anos,
obtendo  panorama  informativo  sobre  temperatura  máxima  e  mínima,
precipitação e disponibilidade de água no solo. 

 Zoneamento  Agrícola  –  Mapas:  Essa  ferramenta  disponibiliza
informações sobre o período mais indicado para plantio de diversas culturas em
cada uma das cidades dos estados brasileiros.  A navegação é  por  meio  de
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árvore hiperbólica3.  No Agritempo a árvore hiperbólica é constituída de modo
que cada um dos nós da árvore apresenta uma cultura. Por sua vez, os subnós
informam o número da portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) e quais as datas apropriadas para o plantio. A grande
vantagem deste tipo de visualização interativa é sua capacidade de fornecer
equilíbrio  entre  o  detalhe  local  e  o  contexto  global,  o  primeiro  garantindo  a
especificidade da informação e o segundo registrando a presença de outras
partes da estrutura informativa. A Figura 2.3 apresenta um exemplo de árvore
hiperbólica de zoneamento agrícola para o Estado de São Paulo.

Figura 2.3.: Exemplo de árvore hiperbólica de zoneamento agrícola.

 Zoneamento  Agrícola  –Tabelas:  A  visualização  por  tabela
disponibiliza  uma  lista  de  todos  os  municípios  do  estado.  Ao  selecionar  o
município uma nova tabela é apresentada onde são informados a cultura, o tipo
de solo e os períodos indicados para o plantio.

No sub-menu “Histórico de Chuvas” a funcionalidade de Mapas de séries
históricas permite a visualização de mapas de séries históricas de chuvas. Já o
sub-menu “Satélites” disponibiliza gratuitamente imagens obtidas pelo sensor
AVHRR-NOAA.

3A árvore hiperbólica é um tipo de mapa conceitual em interface olho-de-peixe, os componentes diminuem e
aumentam de tamanho, demonstrando agilidade na tela. As seções podem ser expandidas ou retornar à 
seção principal do documento.
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS

Nesta sessão, abordará os impactos econômicos, social e ambiental do
Agritempo, que foram calculados usando a metodologia desenvolvida pela Em-
brapa (AVILA et. al., 2008). 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos

A metodologia de avaliação na dimensão econômica é baseada no méto-
do do excedente econômico, incluindo as melhorias operacionais em função da
experiência acumulada pela Embrapa no processo de avaliação de tecnologias,
desde 2001 (AVILA et. al., 2008). Tais melhorias visaram basicamente a um mai-
or rigor nas estimativas realizadas, minimizando distorções. Uma amostra dessa
experiência na Embrapa na avaliação dos impactos econômicos e ambientais
das tecnologias por ela geradas foi publicada por Magalhães et. al. (2006). As
avaliações de impacto realizadas, envolvendo 12 tecnologias, foram também ba-
seadas no método do excedente econômico e no Sistema Ambitec-Agro e servi-
ram para subsidiar o processo de avaliação de impacto ex-ante do Programa
Agrofuturo (Programa de Inovação Tecnológica e Novas Formas de Gestão da
Pesquisa Agropecuária) que a Empresa negociou com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), em 2007.

Porém, o método do excedente econômico não se aplica adequadamente
a avaliação dos impactos econômicos do Agritempo, isso porque existe pouca
correlação entre as variáveis que devem ser analisadas nas tabelas propostas e
os reais impactos econômicos deste produto em questão. Mesmo assim, uma
adaptação foi efetuada para mensurar estes impactos.

Se aplica: sim ( x )        não (   )

3.2. Análise dos impactos econômicos

Como abordado anteriormente, o Sistema de Monitoramento Agrometeo-
rológico (Agritempo) produz e permite o acesso, via internet, à informações de
elevado interesse para a agricultura, fornecendo boletins e mapas sobre estia-
gem agrícola, precipitação acumulada, tratamentos fitossanitários, necessidade
de irrigação, condições de manejo do solo e de aplicação de defensivos agríco-
las.

Para efeito de cálculo dos impactos econômicos gerados pelo Agritempo,
foram considerados dois tipos de impactos: incremento de produtividade e redu-
ção de custos. O cálculo acerca dos impactos econômicos foram realizados para
os anos de 2007 a 2016. Para os anos anteriores a este período não existia fer-
ramenta de contabilização de acessos, variável que é útil ao cálculo do impacto
econômico. Além disso, para os anos de 2013 e 2014, estes dados não foram

16



contabilizados, sendo estimados, atribuindo 10% a mais do número de acessos
em relação ao ano anterior.

Em 2015 o número total de acessos foi de 227.827, já em 2016 o número
total de acessos ao Agritempo foi de 184.570, referente ao período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2016, sendo esse o principal indicador utilizado
para  a  análise  dos  Impactos  Econômicos  da  tecnologia,  Vale  salientar,  que
desde  o  2º  semestre  de  2015  houve  várias  solicitações,  por  meio  do  SAC
(Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Unidade e da Sede da Embrapa, de
informações sobre orientações de como obter os diversos dados gerados pelo
Sistema  Agritempo,  mostrando  sua  importância  no  auxilio  a  produção  e  na
maximização dos benefícios para a sociedade e em particular aos produtores
rurais. Desde 2015, o número de acessos é obtido através do site do Google
Analytics, um aplicativo livre para a coleta e análise de dados da web, disponível
em  -  https://www.google.com/analytics/,  sendo  necessário  para  o  acesso  ao
mesmo uma conta do Google, com nome e senha de usuário.

Por outro lado, em 2016, as Figuras 4a e 4b mostram a importância dos
acessos dos 10 primeiros países, onde o Brasil representa 95,64%, seguido dos
Estados Unidos com 1,33%. No terceiro lugar estão os acessos feitos no Reino
Unido representando 0,99% dos acessos.

Figuras 4a e 4b – Mapa dos acessos de acordo com o país e a porcentagem 
que cada país representa do total desses acessos. 
Fonte: Elaboradas pelos autores, com base nos dados do Google Analytics. 

Foi considerada uma titularidade de benefícios do Agritempo, acordado
em 60% para a Embrapa e 40% para o Centro de Pesquisas Meteorológicas e
Climáticas Aplicada à Agricultura (Cepagri/Unicamp),  de acordo com Bambini
(2014).

Sabe-se que a produtividade possui diferentes significados para diversas
pessoas, sob a luz de suas experiências próprias e interesses. Tradicionalmente
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é o quociente de uma produção por um dos fatores de produção, tais como tem-
po, matéria prima e recursos financeiros (SANTOS & LAURINDO, 2004). É com
relação a variável tempo que realizaremos os cálculos relacionados à produtivi-
dade.

Assim, foram aferidas duas metodologias de cálculo que somadas resul-
tam no valor total anual do incremento de produtividade gerado pelo Agritempo.

A primeira, diz respeito ao incremento de produtividade devido à redução
de tempo na geração de mapas ex-ante a adoção do Sistema Agritempo. Para
isso, em contato com Evangelista (2014), envolvido com o sistema, foi questio-
nado sobre a utilização da redução de tempo atribuída aos técnicos envolvidos
com a geração de informações usando o Agritempo. Desta forma, indicou que
fossem utilizados usuários com acesso às funções internas do sistema. Porém,
para tal cálculo, seria necessário o número destes usuários, bem como quantos
empregados estariam envolvidos por  usuário.  Assim, de acordo com Otavian
(2014), também envolvido no desenvolvimento da tecnologia, informou a exis-
tência dos usuários a serem utilizados: Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Defesa Ci-
vil, Tribunal de Contas da União (TCU) e o Instituto de Tecnologia de Pernambu-
co (ITEP). 

O MAPA e o MDA geravam mapas de temperatura e precipitação para in-
dicar perdas de produção, auxiliando assim o zoneamento agrícola. Já o ITEP,
assim como a Defesa Civil e o TCU, utilizavam os mesmos mapas para preven-
ção de acidentes, indicando possíveis períodos de chuva forte. Com a adoção
do Agritempo, o tempo para geração dos mapas e informações foi reduzido dras-
ticamente.

Para  efeito  de  cálculo,  somente  foram  considerados  os  técnicos  do
MAPA, MDA e TCU, seguindo orientação de Papa (2014), gestora do Sistema de
Zoneamento Agrícola e Risco Climático (SISZARC), do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), que utilizavam o Agritempo como economia
de tempo em relação a funções anteriores (totalizando 15 empregados nos di-
versos locais de trabalho consultados). Ainda por meio dessa orientação, foram
considerados os técnicos que utilizavam a Central de Informação de Risco Agrí-
cola (CIRA). Esta ferramenta, utilizando dados meteorológicos do sistema Agri-
tempo, serve de base para o monitoramento e cruzamento das informações de
zoneamento agrícola, operações do Proagro, RECOR (Registro de Operações
de Crédito Rural) e operações de seguro rural privado. Com as informações ad-
quiridas no CIRA são desenvolvidos, por exemplo, mapas com comunicados de
perdas e número de contratos no Proagro e Prêmio do Seguro Rural (PSR) por
cultura e município. Anteriormente cada acesso e desenvolvimento de trabalhos
a partir do CIRA ocupava o empregado em cerca de 3 horas, que foi reduzida
para meia hora (30 minutos) de tempo de trabalho, representando 2,5 horas de
economia com tempo. Além disso, foram estimados a utilização do CIRA 3 (três)
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vezes por semana, o que representa uma redução de 7 horas e 30 minutos se-
manais.

Assim, foram pesquisados através de tabelas salarias da Secretaria Geral
da União, os salários de todos os envolvidos com o CIRA (TCU, MDA e MAPA).
Também foi considerado que o técnico trabalha 160 horas ao mês (40 horas se-
manais),  encontrando assim um valor  salarial  por  hora trabalhada (R$/hora).
Ademais, o cálculo foi realizado multiplicando a quantia reduzida com tempo por
semana (7,5 horas), o salário por hora, o número de semanas no mês (4) e o nú-
mero de salários no ano (13).

A Tabela 3.2.1 indica os valores encontrados para o período analisado
com relação ao incremento de produtividade da metodologia descrita para os
empregados que obtiveram redução no tempo de trabalho para as funções rela-
cionadas ao Agritempo, transformando tempo antes utilizado em horário livre
para desempenhar demais funções.

Tabela 3.2.1.: Incremento de Produtividade devido à economia de tempo -
usuários do Agritempo.

Ano
Salário dos em-
pregados (R$)

Salário total mé-
dio por hora

(R$)

Tempo reduzido
por semana (ho-

ras)

Incremento de
produtividade 1

(R$)

2007 99.483,45 621,77 7,50 242.490,92

2008 105.678,35 660,49 7,50 257.590,99

2009 125.004,43 781,28 7,50 304.698,29

2010 133.543,94 834,65 7,50 325.513,35

2011 149.114,51 931,97 7,50 363.466,61

2012 154.179,01 963,62 7,50 375.811,32

2013 172.107,52 1.075,67 7,50 419.512,07

2014 188.058,35 1.175,36 7,50 458.392,22

2015 195.361,79 1.221,01 7,50 476.194,36

2016 202.138,24 1.263,36 7,50 492.711,96

A segunda metodologia utilizada para cálculo do incremento de produtivi-
dade é relacionada à economia de tempo dos pesquisadores na busca por infor-
mação devido à centralização/organizações das informações no sistema Agri-
tempo.

Assim, foi  considerada a redução de tempo com acesso a dados para
pesquisa.  Para  este  cálculo  somente  foram considerados  pesquisadores  em
busca de informação. Não foram levados em conta extensionistas, estudantes,
empresas de consultoria, bancos que trabalham com crédito rural e outros possí-
veis interessados em informações agrometeorológicas.
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Desta forma, do número total de acessos anuais ao Agritempo, conside-
rou-se que 10% foram realizados por pesquisadores e que 5% destes economi-
zaram tempo devido à centralização/organizações das informações no sistema.
O número de pesquisadores encontrados foi multiplicado pelo salário médio por
hora de um pesquisador, de acordo com dados extraídos da Secretaria de Ges-
tão de Pessoas (SGP/Embrapa), considerando as tabelas salariais de dezembro
de cada ano, com seus devidos ajustes e pelo tempo economizado (foram consi-
deradas 2 horas economizadas ao mês). O valor encontrado foi multiplicado por
13 (salários) para encontrar o valor anual. Os valores encontrados para o perío-
do de 2007 a 2016 são vistos na Tabela 3.2.2.

Tabela 3.2.2.: Incremento de Produtividade devido à economia de tempo –
pesquisadores.

Ano
Número Total
de Acessos

Acessos reali-
zados por pes-
quisadores (%)

Pesquisadores
que economiza-
ram tempo (%)

Salário Médio
de Pesquisador

(R$)

Tempo econo-
mizado por

semana (ho-
ras)

Incremento
de Produtivi-
dade 2 (R$)

2007 490.898,00 10,00 5,00 5.372,60 2,00 2.142.886,57

2008 471.073,00 10,00 5,00 5.796,95 2,00 2.218.764,13

2009 392.259,00 10,00 5,00 6.955,86 2,00 2.216.905,18

2010 380.536,00 10,00 5,00 7.762,02 2,00 2.399.904,03

2011 334.034,00 10,00 5,00 8.127,41 2,00 2.205.800,41

2012 214.415,00 10,00 5,00 8.687,88 2,00 1.513.534,58

2013 235.856,50 10,00 5,00 10.082,23 2,00 1.932.092,08

2014 259.442,15 10,00 5,00 10.807,96 2,00 2.278.282,81

2015 227.827,00 10,00 5,00 10.692,36 2,00 2.164.366,18

2016 184.570,00 10,00 5,00 12.188,88 2,00 1.827.882,54

O incremento de produtividade total  é tido como o valor  resultante da
soma do incremento de produtividade relacionado aos empregados que obtive-
ram redução no tempo de certas funções a partir da adoção do Agritempo (1) e o
incremento gerado com economia de tempo pela busca de informação (2). Lem-
brando que a repartição de benefícios atribuída à Embrapa devido ao Agritempo
foi de 60%. O valor total do incremento de produtividade devido ao sistema pode
ser visto na Tabela 3.2.3.
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Tabela 3.2.3.: Incremento de Produtividade total – Participação da Embrapa
– 60%

Ano
Incremento de
Produtividade

1 (R$)

Incremento de
Produtividade 2

(R$)

Incremento de
Produtividade

Total (R$)

Participação
da Embrapa

(%)

Incremento de
Produtividade –
Embrapa (R$)

2007 242.490,92 2.142.886,57 2.385.377,48 60 1.431.226,49

2008 257.590,99 2.218.764,13 2.476.355,12 60 1.485.813,07

2009 304.698,29 2.216.905,18 2.521.603,47 60 1.512.962,08

2010 325.513,35 2.399.904,03 2.725.417,38 60 1.635.250,43

2011 363.466,61 2.205.800,41 2.569.267,02 60 1.541.560,21

2012 375.811,32 1.513.534,58 1.889.345,90 60 1.133.607,54

2013 419.512,07 1.932.092,08 2.351.604,15 60 1.410.962,49

2014 458.392,22 2.278.282,81 2.736.675,02 60 1.642.005,01

2015 476.193,30 2.164.633,18 2.640.560,08 60 1.584.336,05

2016 492.711,96 1.827.882,54 2.320.594,70 60 1.392.356,70

Para o ano de 2007, o incremento de produtividade (considerando a parti-
cipação  da  Embrapa  em  60%)  foi  de  R$  1.431.226,49,  em  2008  de  R$
1.485.813,07, em 2009 de R$ 1.512.962.08, em 2010 de R$ 1.635.250.43, em
2011  de  R$  1.541.560,21,  em  2012  de  R$  1.133.607,54,  em  2013  de  R$
1.410.962.49, em 2014 de R$ 1.642.005,01, em 2015 de R$ 1.584.336,05 e fi -
nalmente em 2016 de R$ 1.392.356,70. É visto que o valor do incremento de
produtividade sofre decréscimo no período de 2010 a 2012, fato que pode ser
atribuído à estabilização do sistema, com a estagnação em seu desenvolvimen-
to, sem lançamento de ferramentas novas.

Com relação às reduções de custos, também foram utilizadas duas meto-
dologias que serão descritas a seguir. A primeira leva em consideração a redu-
ção de custos com a correta tomada de decisão na irrigação e a segunda na fer-
tilização utilizando NPK solúvel.

A redução de custos com a tomada de decisão correta na utilização da ir-
rigação foi aferida levando-se em consideração a utilização das culturas de uva
e manga na região de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, visto que nessas localidades,
e para estas culturas, o zoneamento agrícola permite irrigação, de acordo com
Luchiari Jr. (2014).

Para calcular a quantia economizada com água, foram considerados 10
eventos ao longo do ano em todas as plantações (ou seja, dez vezes por ano
não ocorreu desperdício devido à correta tomada de decisão – foi deixado de ir -
rigar a quantia diária necessária devido ao fato de que a precipitação iria suprir
esta necessidade).

Para a uva, foi utilizado o consumo de água anual por hectare disponível
de acordo com Araújo et al. (2006), e para a manga o Comunicado Técnico nº
123 da Embrapa Semiárido (ARAUJO et al., 2005). Além disso, nos mesmos tra-
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balhos eram apresentados os valores (R$) de mil m³ de água, para a uva no ano
de 2006 e para manga em 2005. Para os demais anos, este valor foi inflaciona-
do ou deflacionado, de acordo com o índice IGP-DI (PORTAL DE FINANÇAS,
2016) até 2015, já para o ano de 2016 se utilizou o índice IPCA-15 (IBGE, 2017),
sendo que o valor utilizado para cálculo foi a média do valor para mil m³ para a
manga e para a uva.

O cálculo foi realizado multiplicando a quantidade de água diária por hec-
tare (foi dividida a quantia somada de água anual para as culturas de uva e man-
ga por 365 dias, encontrando o valor diário de água), o valor de mil m³ de água
(R$) e a área colhida (hectares) de uva e manga, no período de 2007 a 2015
(IBGE, 2007 a 2016), nas cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA. Como a série
histórica oficial divulgada apresenta dados até o ano de 2015, para o ano de
2016 foi considerada a mesma área colhida do ano anterior.

A Tabela 3.2.4 apresenta os valores utilizados ao cálculo para a redução
de custos com água, bem como o valor da redução de custos anual no período
de 2007 a 2016.

Tabela 3.2.4.: Redução de Custos – Água para irrigação

Ano
Volume de água

(mil m³/ha)
Volume de água diá-

ria (mil m³/ha*dia)
Custo da água

(R$/mil m³)
Total de hecta-
res colhidos

Redução de
Custos 1 (R$)

2007 17,50 0,04795 34,89 22.730,00 380.208,54

2008 27,00 0,07397 37,64 23.009,00 640.709,10

2009 28,00 0,07671 41,07 22.806,00 718.555,54

2010 29,00 0,07945 40,48 23.665,00 761.157,02

2011 31,00 0,08493 45,06 22.785,00 871.963,43

2012 23,50 0,06438 47,32 22.206,00 676.498,35

2013 31,00 0,08493 51,16 21.878,00 950.543,85

2014 30,00 0,08219 53,98 16,228,00 720.038,94

2015 30,00 0,08219 59,76 16.228,00 797.083,79

2016 30,00 0,08219 63,52 16.488,00 860.809,12

Com relação à redução de custos na utilização de fertilizantes NPK, atra-
vés de comunicação pessoal com Papa (2014), gestora do Sistema de Zonea-
mento Agrícola e Risco Climático (SISZARC), do Ministério de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) salientou que “o Sistema Agritempo interfere no
uso de agroquímicos, pois,  se o produtor consultar o sistema e verificar que
ocorrerão chuvas em sua região, ele não irá aplicar determinado tipo de agroquí-
mico, pois seria lixiviado com a água da chuva, diminuindo sua aplicabilidade”.
Dessa forma, foi utilizado o fertilizante NPK em sua forma solúvel.

Neste caso, foi utilizado o número total de acessos ao Agritempo (para os
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, como não existiam os dados, foi tomado en-
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tão 10% a mais do valor do ano anterior). Considerou-se que 1% (um por cento)
dos acessos foram realizados por produtores que estariam interessados em apli-
car fertilizante ao solo e que destes, 1% tomaram a decisão correta utilizando o
Sistema e como resultado, não realizaram fertilização em dias com precipitação,
o que causaria lixiviação e desperdício de produto. 

O valor final foi encontrado multiplicando o número destes produtores, a
quantidade de 10 kg/ha de NPK solúvel (INDIGROW, 2014), ao preço de NPK
solúvel no valor de R$6,00/kg (como o valor é instável, dependendo da marca e
das quantidades de N, P e K, foi utilizado um valor próximo ao dos sites de ven-
da). Assim, o valor (R$) de 1 kg de NPK foi multiplicado pela quantidade neces-
sária para adubar 1 (um) hectare e posteriormente multiplicado pelo número de
produtores que tomaram a decisão de utilizarem as informações fornecidas pelo
Sistema Agritempo. Levando-se em consideração que este evento ocorra uma
vez ao mês, o número final foi multiplicado por 12.

A Tabela 3.2.5 apresenta os valores utilizados para o cálculo relacionado
à redução de custos com aplicação de fertilizante NPK, bem como o valor da re-
dução de custos anual no período de 2007 a 2016.

Tabela 3.2.5.: Redução de Custos – Fertilizantes

Ano
Total de
Acessos

Acessos reali-
zados por pro-
dutores (1%)

Produtores que to-
maram decisão cor-

retamente (1%)

NPK Solú-
vel (kg/ha)

Preço
(R$/kg)

Preço
(R$/ha)

Redução de
Custos 2

(R$)

2007 490.898,00 4.908,98 49,09 10,00 6,00 60,00 35.344,66

2008 471.073,00 4.710,73 47,11 10,00 6,00 60,00 33.917,26

2009 392.259,00 3.922,59 39,23 10,00 6,00 60,00 28.242,65

2010 380.536,00 3.805,36 38,05 10,00 6,00 60,00 27.398,59

2011 334.034,00 3.340,34 33,40 10,00 6,00 60,00 24.050,45

2012 214.415,00 2.144,15 21,44 10,00 6,00 60,00 15.437,88

2013 235.856,50 2.358,57 23,59 10,00 6,00 60,00 16.981,67

2014 259.442,15 2.594,42 25,94 10,00 6,00 60,00 18.679,83

2015 227.827,00 2.278,27 22.78 10,00 6,00 60,00 16.403,54

2016 184.570,00 1.845,70 18,46 10,00 6,00 60,00 13.289,04

Assim, a redução de custos total é encontrada como o valor resultante da
soma da redução de custos relacionada à quantia economizada com água (1) e
a redução de custos através da correta tomada de decisão na aplicação de ferti -
lizantes NPK (2). Lembrando que a repartição de benefícios atribuída à Embrapa
devido ao Agritempo foi de 60%. O valor total da redução de custos devido ao
sistema pode ser visto na Tabela 3.2.6, considerando o período de 2007 a 2016.

23



Tabela 3.2.6.: Redução de Custos total – Participação da Embrapa – 60%

Ano
Redução de
Custos (1)

Redução de
Custos (2)

Redução de
Custos Total

Participação
da Embrapa

Redução de
Custos - Embra-

pa
R$ R$ R$ % R$

2007 380.208,54 35.344,66 415.553,19 0,60 249.331,92

2008 640.709,10 33.917,26 674.626,35 0,60 404.775,81

2009 718.555,54 28.242,65 746.798,19 0,60 448.078,91

2010 761.157,02 27.398,59 788.555,61 0,60 473.133,37

2011 871.963,43 24.050,45 896.013,88 0,60 537.608,33

2012 676.498,35 15.437,88 691.936,23 0,60 415.161,74

2013 950.543,85 16.981,67 967.525,52 0,60 580.515,31

2014 970.730,34 18.679,83 989.410,17 0,60 443.231,26

2015 797.083,79 16.403,54 813.487,34 0,60 488.092,40

2016 860.809,12 13.289,04 874.098,16 0,60 524.458,89

Para o ano de 2007, a redução de custos (considerando a participação da
Embrapa em 60%) foi de R$ 249,331,92, em 2008 de R$ 404.775,81, em 2009
de R$ 448.078,91, em 2010 de R$ 473.133,37, em 2011 de R$ 537.608,33, em
2012  de  R$  415.161,74,  em  2013  de  R$  580.515,31,  em  2014  de  R$
443.231,26,  em  2015  de  R$  488.092,40  e  finalmente  em  2016  de  R$
524.458,89. Observa-se que o valor da redução de custos sofre decréscimo no
período de 2011 a 2012, também, sendo atribuída a estabilização do sistema,
com a estagnação em seu desenvolvimento, sem lançamento de ferramentas
novas.

Dessa maneira, o impacto econômico total pode ser encontrado somando
o valor da redução de custos total, atribuído à Embrapa (60%), e o valor do in-
cremento de produtividade total, também atribuído à Embrapa (60%). Os valores
totais do impacto econômico do sistema Agritempo podem ser vistos na Tabela
3.2.7.

Considerando a participação nos benefícios de 60% para a Embrapa, o
impacto econômico total foi de R$ 1.680.558,40 em 2007, R$ 1.890.588,89 em
2008, R$ 1.961.041,00 em 2009, R$ 2.108.383,80 em 2010, R$ 2.079.168,54
em 2011, 1.548.769,28 em 2012, R$ 1.991.477,80 em 2013, R$ 2.078.884,46
em 2014, R$ 2.072.428,73 em 2015 e finalmente de R$1.916.815,59 para 2016.
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Tabela 3.2.7.: Impacto Econômico – Total

Ano
Redução de Custos -

Embrapa (60%)
Incremento de Produtividade

- Embrapa (60%)
Impacto Econômico

- Total

R$ R$ R$

2007 249.331,92 1.431.226,49 1.680.558,40

2008 404.775,81 1.485.813,07 1.890.588,89

2009 448.078,91 1.512.962,08 1.961.041,00

2010 473.133,37 1.635.250,43 2.108.383,80

2011 537.608,33 1.541.560,21 2.079.168,54

2012 415.161,74 1.133.607,54 1.548.769,28

2013 580.515,31 1.410.962,49 1.991.477,80

2014 593.646,10 1.642.005,01 2.078.884,46

2015 488.092,40 1.584.336,33 2.072.428,73

2016 524.458,89 1.392.356,70 1.916.815,59

Embora o Agritempo seja um sistema em constante desenvolvimento, por
meio de contato pessoal com Otavian (2014), foi averiguada a causa da diminui-
ção do número de acessas no período de 2010 a 2012, que interferiu proporcio-
nalmente ao impacto econômico, sendo possível ver redução no valor encontra-
do para este período. Segundo Otavian (2014), nesse período somente foi man-
tido o sistema no ar, sem qualquer alteração ou criação de novas funcionalida-
des, o que acarretou nessa queda de acessos.

Para esta avaliação econômica, também, foram realizadas as análises de
rentabilidades dos investimentos com esta tecnologia, considerando os custos
de pesquisa/desenvolvimento/transferência  do  Sistema Agritempo, do período
de 2002 a 2016, como pode ser observado no item 8 deste relatório. Calculou-
se, durante o período, a Taxa Interna de Retorno (TIR), que foi de 23,6%, em
2016, taxa que visa determinar a rentabilidade de um investimento ou projeto. A
relação Benefício/Custo foi de 1,63, mostrando que para cada R$1,00 gasto no
Sistema Agritempo teve um retorno de R$ 1,63. Já o Valor Presente Líquido foi
de R$ 3.890.597,65. Com estes resultados econômicos altamente favoráveis,
prova-se, mais uma vez, a importância de se investir em pesquisa e, principal-
mente, na importância do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico – Agri-
tempo.

A respeito dos impactos econômicos, seguem as observações feitas pelos
entrevistados, membros envolvidos diretamente com o Agritempo, sejam pesqui-
sadores, estagiários ou usuários internos:

Usuário 1: O usuário cita que o sistema Agritempo interfere no uso de
agroquímicos, pois, se o produtor consultar o sistema e verificar que ocorrerão
chuvas em sua região, ele não aplicará determinado tipo de agroquímico, pois
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seria lixiviado com a água da chuva. Dessa forma, o sistema contribui com a di-
minuição da frequência de aplicação, reduzindo custos.

Usuário 2: Este usuário acredita que o agricultor pode ser informado so-
bre a previsão de chuvas e geadas e com isso poder evitar compactação do solo
(maquinário em solo muito úmido) e perdas de insumos por lixiviação, economi-
zando com água de irrigação e combustível, aumentando assim a produtividade
e diminuindo perdas, impactos diretamente ligados com a rentabilidade da pro-
dução.

Usuário 3: há incremento de produtividade com a busca por informações
e redução de custos principalmente no tocante a economia com água;

Usuário 4:  há todos os indicadores de impactos econômicos previstos,
principalmente em relação ao incremento de produtividade;

Usuários 5: para este usuário, todos os indicadores de impactos econô-
micos  são  verificados  (incremento  da  produtividade,  expansão  da  produção,
agregação de valor e redução de custos, sendo este último mais direto).

Com o aumento constante no número de estações meteorológicas que
fornecem dados ao Sistema, aumenta a participação do Agritempo no monitora-
mento do zoneamento agrícola, auxiliando ainda mais diversas funções dentro
do seguro rural, bem como do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA). Além disso, com o aumento da representatividade da análise a partir
do Sistema e o possível desenvolvimento de novas funcionalidades, agregam
maior valor e mais utilidade, podendo, no futuro, apresentar maior impacto eco-
nômico.

3.3. – Fonte de dados

Tabela 3.3.1.: Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor Familiar Produtor Patronal Outros

Total
Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP

ED 1

Estagiário/ CNPTIA 1

Usuário/ Cepagri 1

Planaltina DF ED 1

Brasília DF Usuário/ MAPA 1

Total 5

Para esta tecnologia, foram entrevistados 5 usuários, dos quais 3 partici-
param de treinamentos (sendo um pesquisador do Cepagri/UNICAMP, um usuá-
rio do MAPA e um estagiário do CNPTIA) e 2 são pesquisadores da Embrapa
envolvidos na equipe de desenvolvimento do sistema (ED).
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Como o Agritempo têm âmbito nacional, além de acessos por outros paí-
ses, citado anteriormente, não se considera a abrangência somente como o mu-
nicípio de origem do entrevistado ou Unidade em que ele está inserido. Uma
comprovação  desta  abrangência  nacional  está  presente  na  Figura  1.3.1  que
apresenta à disposição territorial das estações meteorológicas que disponibili-
zam dados ao sistema. Dessa forma, é possível encontrar informações relacio-
nadas à agrometeorologia em todos os estados brasileiros.

Como os impactos da tecnologia está estritamente relacionado com sua
adoção e para corroborar com este item, informa-se que a partir de setembro de
2015 a responsabilidade do atendimento do sistema Serviço de Atendimento
ao Cidadão (SAC) passou a ser da equipe de elaboração dos relatórios de im-
pactos lotada na Chefia Adjunta de Transferência de Tecnologia da Unidade. As-
sim, pode-se observar que a partir daquela data até 31 de dezembro de 2016,
foram atendidos vários usuários/adotantes buscando informações sobre o Siste-
ma Agritempo. Dentre as demandas observadas e registradas podemos citar
grande procura por dados relacionados a séries históricas de chuva, temperatu-
ra e zoneamento agrícola de risco climático, isso quase sempre atrelado ao inte-
resse econômico do usuário, sendo esse interesse direto na aplicação no cultivo
ou lavoura ou até mesmo indireto para cálculo de ganhos ou perda na produção.
Também houve usuários interessados por essas informações para pesquisa ou
até mesmo para o uso em consultorias agrícolas, uso esse para a previsão de
produção ou até mesmo para a avaliação de risco agrícola. Houve também con-
tatos telefônicos de pesquisadores e técnicos na busca de dados para utilizar
em suas pesquisas, comprovando a adoção deste Sistema.

Por outro lado,  vale  ressaltar  que houve reclamações sobre o uso do
Sistema, principalmente relacionadas aos dados das séries históricas, que se
encontraram desatualizadas em determinado período e também relacionadas à
parte técnica do Sistema, com planilhas que não coadunavam seus valores e/ou
falta  de  dados  de  determinadas  estações  meteorológicas  específicas  que  o
usuário buscava. Com isso, temos um importante feedback entre as partes para
monitorar  e  melhorar  o  processo  de  utilização  do  Sistema  Agritempo,
comprovando sua importância para o agronegócio brasileiro.

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS

4.1. Avaliação dos Impactos

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

Considera-se que a metodologia AMBITEC não é adequada para mensu-
rar os impactos sociais referentes a produtos de gestão do conhecimento basea-
dos em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), tendo em vista que se
torna difícil aos entrevistados fazer inferências em relação aos aspectos de em-
prego, renda, saúde e gestão nas propriedades agrícolas. Não se possuem da-
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dos concretos sobre a forma de utilização do conhecimento disponibilizado no
Sistema de Monitoramento Agrometeorológico – Agritempo.

Apesar disto, procurou-se fazer um esforço para captar as percepções do
usuário dos impactos gerados pelas tecnologias da Embrapa Informática Agro-
pecuária. Muitos deles são indiretos, mas, existe uma percepção geral de que
sem a TIC não seria possível atingir um conjunto de potenciais usuários espa-
lhados física e temporalmente; entretanto, é difícil separar o que se deve à TIC e
o que está vinculado ao conhecimento agronômico propriamente dito, atrelado
ao Agritempo. Não existe um “pedaço” divisível, só um conteúdo integrado e dis-
ponibilizado via web gratuitamente, em linguagem acessível, a um público am-
plo. Em breve, tendo em vista estas considerações, pretende-se trabalhar com
uma “metodologia complementar” que auxilie a captação de tais impactos indire-
tos.

Tabela 4.1.1.: Impactos sociais – aspecto emprego

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média Tipo
2 (**)

Média Ge-
ral (***)

Capacitação Sim 7,93 5,00 6,76

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 2,07 5,60 3,48

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 2,43 5,50 3,66

Qualidade do emprego Sim 0,67 0,50 0,60
* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

Assim, para o ano de 2015, foram entrevistados 2 usuários finais do Agri-
tempo, além de 3 pesquisadores ligados diretamente com o desenvolvimento do
sistema (Embrapa e Cepagri). Em 2016 não houve entrevistas.

Analisando o sistema, é possível correlacionar positivamente os índices
de emprego e o grau de aproveitamento da mão-de-obra. Por se tratar de um
sistema com informações técnicas, o índice de capacitação da mão de obra
deve-se apresentar positivo, assim como oportunidade de emprego local qualifi-
cado, onde a qualificação do emprego leva ao melhor entendimento do sistema
e acerto nas tomadas de decisão a partir das informações técnicas disponíveis. 

Nesse sentido, quanto ao aspecto emprego, dos indicadores, o mais evi-
dente é o da capacitação (6,76). Para aqueles que utilizam informação do Agri-
tempo, uma possível capacitação é o aprendizado em cursos técnicos relaciona-
dos à meteorologia, bem como à aplicação destes dados nas tomadas de deci-
são no meio agrícola. Além disso, nos cursos técnicos, o aluno tem conhecimen-
to de como utilizar diferentes tomadas de decisão em prol da obtenção de me-
lhores resultados em termos produtivos. Nesta direção, o MAPA, por meio do
Pronatec Agro, implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
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e Cooperativismo, disponibilizou, em Julho de 2014, 10 mil vagas para agriculto-
res e seus familiares em cursos técnicos voltados ao meio rural (MAPA, 2014b).
Quanto à oportunidade de emprego local qualificado, cujo índice também foi ex-
pressivo (3,48), existe a necessidade de valorizar a origem local do trabalhador,
visto que as informações, principalmente as meteorológicas, se relacionam es-
pecificamente com o local de aplicação da decisão, contribuindo para o desen-
volvimento sustentável da prop riedade rural. Quanto à oferta de emprego e con-
dição do trabalhador, o índice verificado também é expressivo: 3,66. Com o nível
de emprego exigido mais alto, é de se esperar que o salário repassado ao traba-
lhador também seja maior, melhorando sua condição. Além disso, haverá altera-
ção na quantidade de empregos gerados pela disponibilização das informações
estratégicas. Finalmente, a questão da qualidade do emprego ainda é pouco re-
levante (0,60), mas poderá sofrer aumento significativo quando a capacitação
dos empregados faça com que os mesmos exijam melhorias no ambiente de tra-
balho.

Tabela 4.1.2.: Impactos sociais – aspecto renda

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média Geral
(***)

Geração de Renda do estabelecimento Sim 2,50 4,40 3,26

Diversidade de fonte de renda Sim 1,83 2,50 2,10

Valor da propriedade Sim 6,93 2,90 5,32
* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

O indicador mais significativo se refere ao valor da propriedade (5,32).
Espera-se que com o uso do sistema Agritempo, as tomadas de decisão levem
ao  melhor  uso  dos  recursos  naturais  contidos  na  propriedade,  como  menor
compactação do  solo,  maior  valor  útil  da  área  de  produção,  podendo  afetar
ainda de forma positiva a competitividade do empreendimento, proporcionando
investimentos em infraestrutura, respeitando recursos naturais e humanos (pelo
melhor aproveitamento e adoção de técnicas mais adequadas ao ambiente e às
pessoas,  minimizando multas  decorrentes  de  desrespeito  às  leis  ambientais,
principalmente), e melhorando os preços dos produtos obtidos. Salienta-se ainda
que  o  aumento  de  competitividade,  fruto  destes  subsídios  técnicos,  gera
racionalidade econômica e faz com que os escassos recursos disponíveis sejam
mais bem aproveitados. 

O  indicador  de  geração  de  renda  no  estabelecimento  também  se
demonstrou alto (3,26). Este indicador está diretamente ligado à aplicabilidade
do sistema nas tomadas de decisão no meio rural, reduzindo custos (como já
visto na área de impactos econômicos) e gerando produtos com maior qualidade
e maior  agregação de valor.  Além disso,  o  sistema Agritempo é utilizado no
monitoramento  do  zoneamento  agrícola,  garantindo  menores  perdas  de
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produção  em  baixas  probabilidades,  levando-se  em  consideração  diversos
fatores e estipulando datas corretas para plantio.

Com relação  ao  indicador  vinculado  a  diversidade  da  fonte  de  renda,
acredita-se  que  o  sistema Agritempo não  atinja  diretamente  a  produção dos
produtos agrícola, fornecendo apenas informações relacionadas ao plantio, bem
como produção, pouco interferindo no produto final e nas suas diferentes formas
de comercialização.  Assim, foi  o menor indicador  visualizado para o aspecto
renda (2,10);

Tabela 4.1.3.: Impactos sociais – aspecto saúde

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média Ge-
ral (***)

Saúde ambiental e pessoal Sim 1,73 0,30 1,16

Segurança e saúde ocupacional Sim 3,33 1,60 2,64

Segurança alimentar Sim 14,20 8,00 11,72
* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

No que se refere à saúde ambiental e pessoal, 3 dos entrevistados não
creem na aplicação deste indicador, sendo que somente 2 se manifestaram. O
valor  do  indicador  foi  baixo  se  comparado  aos  outros  dois  indicadores  do
aspecto saúde (1,16), isso devido ao fato de que os entrevistados acreditam que
existe pouca relação entre o sistema Agritempo e a saúde ambiental e pessoal.

Quanto ao indicador segurança e saúde ocupacional, 2 dos entrevistados
não  acham  que  este  indicador  seja  aplicável  a  esta  análise.  Os  demais
entrevistados que inseriram os coeficientes para este indicador,  acreditam na
importância dos quesitos periculosidade, agentes químicos, agentes biológicos,
para ocasionar impactos quanto a este indicador. Mesmo assim, o valor deste
indicador não se apresentou alto (2,64).

No que toca à segurança alimentar, todos os entrevistados demonstraram
importância positiva do Agritempo neste indicador, destacando sua participação
na qualidade nutricional,  além da garantia  da produção.  Foi  o indicador com
maior valor dentre os indicadores do aspecto saúde (11,72).

De todos os indicadores abordados, os que se apresentaram de forma
mais expressiva estão relacionados à segurança alimentar, à capacitação e ao
valor da propriedade. Por meio do Agritempo, o usuário, ao tomar de decisão
correta  (tudo dependerá de como será  tratada a  informação disponibilizada),
poderá  gerenciar  sua  produção  de  forma  sustentável,  garantindo  maior
qualidade  no  processo produtivo.  Além disso,  salienta-se  para  a  questão da
saúde  alimentar  (indicador  positivo  em  11,72)  ser  lembrada  por  todos  os
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entrevistados, visto que o Agritempo auxilia e assegura que devido a sua correta
utilização,  o  alimento  chegará  de  forma  nutritiva  ao  consumidor  final,  como
também,  diminuição  de  perda,  consideração  as  mudanças  climáticas.  Com
relação à capacitação, já citada, o usuário do Agritempo deve ter conhecimentos
técnicos que o auxiliem na realização das diversas tarefas produtivas no campo.
E  dessa  forma,  utilizando  capacidade  técnica  a  fim  de  tomar  decisões  e
garantindo  uma  qualidade  final  do  produto,  o  valor  da  propriedade  (5,32)
também será alterado positivamente.

Tabela 4.1.4.: Impactos sociais – aspecto gestão e administração

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média Geral
(***)

Dedicação e perfil do responsável Sim 1,77 0,50 1,26

Condição de comercialização Sim 2,30 1,80 2,10

Reciclagem de resíduos Sim 2,67 0,00 1,60

Relacionamento institucional Sim 3,33 1,65 2,66
* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

Analisando de forma conjunta, o aspecto gestão e administração foi o que
apresentou os menores índices de impacto para os indicadores, sendo que os 4
indicadores analisados tiveram índices inferiores a 3. 

Com relação ao indicador “dedicação e perfil  do responsável” (1,26), 2
entrevistados  não  atribuíram nota,  salientando  que  o  Agritempo não  afetaria
sobre este indicador. Porém, sabe-se que o Agritempo, sendo fonte de tomada
de decisão gera a necessidade de entender as informações passadas, levando a
uma alteração na dedicação sobre variáveis anteriormente pouco trabalhadas no
meio rural, aumentando a necessidade gerencial sobre os meios de produção no
campo.

No que se refere a condição de comercialização (2,10),  este indicador
está diretamente ligado ao indicador já visto no aspecto saúde para a segurança
alimentar, visto que trata-se da inclusão ao mercado dos produtos obtidos. Como
já  citado,  o  Agritempo  interfere  positivamente  sobre  a  segurança  alimentar,
agregando maior valor nutricional ao produto agrícola, gerando assim melhores
condições de comercialização ao produto.

A reciclagem de resíduos (1,60) foi pouco abordada pelos entrevistados
(somente 1 destes atribuiu índices ao indicador). O sistema Agritempo pouco se
relaciona com a forma de reciclagem de resíduos, sendo mais útil  durante a
produção e aplicação de insumos agrícolas, do que na pós-aplicação. 
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Por fim, o relacionamento institucional (2,66) foi  o indicador com maior
índice  neste  aspecto.  O  indicador  trata-se  da  capacidade  institucional  do
estabelecimento,  bem  como  do  preparo  profissional  dos  responsáveis  e
empregados, dessa forma, sendo totalmente ligado à capacitação dos usuários,
já citada.

4.2. Análise dos Resultados

Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral (***)

3,55 2,23 3,02
* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

A média geral  para este ano foi  positiva em 3,02,  o que demonstra e
afirma  a  importância  do  Sistema  de  Monitoramento  Agrometeorológico  –
Agritempo nas tomadas de decisão agrícola, bem como no monitoramento do
zoneamento agrícola. 

Comentando  de  forma  agregada  os  resultados,  temos  as  seguintes
considerações:

a) no que se refere ao aspecto emprego, é mais significativo o indicador
capacitação (6,76) devido a necessidade de possuir conhecimento técnico para
entender as variáveis do Agritempo, auxiliando assim na tomada de decisão. Os
vinculados  mais  diretamente  aos  empregos  gerados  (3,48),  sua  oferta  e  a
condição do trabalhador (3,66), também foram altos, demonstrando que existe a
necessidade da utilização do sistema Agritempo no meio rural, aumentando a
oferta e a oportunidade de emprego qualificado. Com relação à qualidade do
emprego (0,60), esta foi pouco abordada, já que os entrevistados acreditam que
o Agritempo não interfira sobre esta variável. 

b) quanto  aos  aspectos  renda  e  gestão  &  administração,  chamam  a
atenção  indicadores  vinculados  à  viabilidade  econômica  do  empreendimento
(geração  de  renda  e  valor  da  propriedade)  e  a  competitividade  do  produto
(condição de comercialização) garantindo que exista  um maior valor sobre a
propriedade  e  sobre  o  produto  comercializado  a  partir  da  utilização  das
informações disponíveis no Agritempo.

c) quanto ao aspecto saúde, o que deveria ser mais evidente é que com a
utilização do controle  sobre  as  boas práticas  junto  à  certa  cadeia  produtiva,
melhor  seria  o  valor  nutricional  do  produto,  bem  como  seriam  melhores  as
garantias  de  que  o  produto  chegasse  ao  consumidor  final  com  qualidade
(segurança alimentar).

Dessa forma, as  impressões sobre aspectos  sociais  permitem concluir
que esta ferramenta atinge diretamente  a  sociedade,  trazendo melhorias  em
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todos os aspectos, podendo afirmar isto a partir do resultado de que todas as
variáveis analisadas apresentaram coeficientes de impacto positivos. 

4.3. Impactos sobre o Emprego

Para a análise de 2015, não foram utilizados cálculos a fim de aferir o
número  de  empregos  gerados  a  partir  do  Sistema  de  Monitoramento
Agrometeorólogico – Agritempo. Sabe-se que com a inserção da versão 2.0,
novas  funcionalidades  foram  incluídas  e  que,  direta  e  indiretamente,  novos
empregos  são  gerados  a  partir  destas  funcionalidades  a  fim  de  auxiliar  na
tomada de decisão.  Porém,  por  ser  um sistema atualizado,  onde  ainda  não
existem  dados  concretos  sobre  número  de  acessos,  faltaram  bases  reais,
impossibilitando a mensuração.

4.4. Fonte de dados

Tabela 4.4.1.: Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor Familiar Produtor Patronal Outros Total

Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP

ED 1

Estagiário/ CNPTIA 1

Usuário/ Cepagri 1

Planaltina DF ED 1

Brasília DF Usuário/ MAPA 1

Total 5

Para esta tecnologia, foram entrevistados 5 usuários, dos quais 3 partici-
param de treinamentos (sendo um pesquisador do Cepagri/UNICAMP, um usuá-
rio do MAPA e um estagiário do CNPTIA) e 2 são pesquisadores da Embrapa
envolvidos na equipe de desenvolvimento do sistema (ED).

5 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1 - Avaliação dos impactos ambientais

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( x ) sim (  ) não.

Considera-se  que  a  metodologia  AMBITEC  não  é  adequada  para
mensurar  os  impactos  ambientais  relacionados  a  produtos  de  gestão  do
conhecimento baseado em TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação), foi
difícil  para  os  entrevistados  fazerem  inferências  em  relação  a  questões
ambientais nas propriedades agrícolas. Mesmo assim, foi feita adptação.

Muitos impactos previstos são indiretos, mas, existe uma percepção geral
de  que sem a  TIC  não  seria  possível  atingirmos  um conjunto  de  potenciais
usuários  espalhados  física  e  temporalmente;  por  outro  lado,  é  complicado
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separar o que se deve à TIC e o que vinculado ao conhecimento agronômico
propriamente dito, atrelado ao Sistema de Monitoramento Agrometeorológico. 

5.1.1. Alcance da Tecnologia

Por se tratar de um acervo de dados meteorológicos, acerca de variáveis
úteis à tomada de decisão tanto ao produtor rural, como no monitoramento do
zoneamento  agrícola,  o  Agritempo  possui  abrangência  nacional,  com  dados
atribuídos a toda a extensão do território brasileiro.

É possível exemplificar isto por meio da Figura 1.3.3 onde é apresentado
o número de estações meteorológicas por Unidade Federativa do país.  Além
disso,  o  Sistema  de  Monitoramento  Agrometeorológico  possui  uma  série  de
funcionalidades por Estado, como foi abordado na Figura 2.2.

Vale salientar que a abrangência do Agritempo extrapolou os limites do
território brasileiro. Assim, 5% dos acessos foram realizados a partir dos Estados
Unidos (EUA), 1% em Portugal, 1 % no Canadá e outros 5% em demais países.
O  Brasil  foi  o  grande  usuário  do  Sistema,  representando  88% dos  acessos
totais.

5.1.2. Eficiência Tecnológica

Tabela 5.1.2.1.: Eficiência Tecnológica

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média Ge-
ral (***)

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais Sim 5,00 1,25 3,50

Uso de energia Sim 0,27 0,00 0,16

Uso de recursos naturais Sim 8,17 8,00 8,10
* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

O indicador que mais chamou a atenção está diretamente relacionado
com a  utilização  de recursos naturais  (8,10).  O impacto  positivo  indica  uma
agregação de valor  do Agritempo sobre esta utilização,  reduzindo o uso dos
recursos naturais. Tal ocorrência é vista principalmente na tomada de decisão
correta  com  a  irrigação,  ou  mesmo  com  a  utilização  adequada  no  uso  do
maquinário  em  dias  não  adequados  às  operações  agrícolas,  evitando
desperdícios com combustíveis. Assim, o Agritempo está diretamente ligado ao
aumento da produção sustentável.

O  Agritempo  demonstra  também importante  ferramenta  na  tomada  de
decisão  de  aplicação  de  agroquímicos  (3,50).  De  certa  forma,  auxilia
principalmente nas funcionalidades que representam o “manejo fitossanitário”,
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onde  indica  de  forma relacionada  à  chuva,  em qual  dia  o  manejo  é  viável,
diminuindo assim desperdícios por lixiviação ou o uso excessivo, bem como seu
transporte até o sistema hidrológico local.

Com  relação  ao  uso  de  energia,  3  entrevistados  sequer  incluíram
coeficientes para este indicador, que demonstrou pouca alteração do Sistema
sobre este indicador (0,16).

No que se refere aos comentários sobre a importância dos indicadores,
uso de agroquímicos, insumos químicos e/ou materiais; uso de energia e uso de
recursos naturais, a resposta foi idêntica para todos eles: 3 (entrevistados 1, 2 e
4)  se manifestaram de forma positiva.  O  entrevistado 1 cita  que o Sistema
Agritempo interfere diretamente no uso de agroquímicos,  pois,  se o produtor
consultar o sistema e verificar que ocorrerão chuvas em sua região, ele não
aplicará determinado tipo de agroquímico, pois seria lixiviado com a água da
chuva,  diminuindo  sua  aplicabilidade.  Já  para  os  entrevistados  2  e  4,  o
Agritempo evita perda de insumos (não somente agroquímicos), em geral, por
lixiviação, bem como reduz a utilização de combustíveis devido a correta tomada
de decisão na entrada do maquinário no solo, reduzindo o uso desnecessário de
máquinas.

5.1.3. Conservação Ambiental

Tabela 5.1.3.1.: Conservação Ambiental para AMBITEC Agro

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média Tipo
2 (**)

Média Geral
(***)

Atmosfera Sim 1,23 3,20 2,02

Capacidade Produtiva do Solo Sim 10,00 5,00 8,00

Água Sim 1,50 2,50 1,90

Biodiversidade Sim 3,73 0,00 2,24
*  Tipo 1 –  Este grupo é  composto por  pesquisadores  envolvidos  diretamente  com o desenvolvimento  e/ou uso do
Agritempo para pesquisa– 3 entrevistados. **Tipo 2 – Usuários finais: estudante de graduação (em Engenharia Agrícola)
e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A média geral é ponderada
[(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de entrevistados.

Todos os indicadores de impacto para o aspecto Conservação Ambiental
foram positivos,  indicando relação intensa entre  estes e o Agritempo.  Dessa
maneira,  o  indicador  que  apresentou  maior  importância  está  relacionado  à
produtividade do solo (8,00).  O  entrevistado 2 foi  o único que comentou de
forma veemente este indicador, afirmando que o Sistema auxilia no aumento da
capacidade produtiva do solo, principalmente no que se refere às informações
necessárias aos processos de produção agrícola. 

Com relação à Atmosfera (2,02), o  entrevistado 1 acredita que com o
controle da aplicação de agroquímicos, há uma redução no uso de máquinas
agrícolas  e  consequentemente  nos  tipos  de  poluentes  relacionados.  Já  os
entrevistados 2 e 4, como já citado acreditam em uma redução na utilização de
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maquinário de forma desnecessária devido ao Sistema, o que acarretaria em
reduzir a liberação de poluentes para a atmosfera.

Para a água (1,90), este indicador está diretamente ligado à redução na
quantidade irrigada, principalmente com a decisão de não irrigar em dias com
precipitação (informação adquirida com o Agritempo). O entrevistado 1 afirma
também que com o controle da aplicação de agroquímicos, há uma diminuição
de materiais e sedimentos nos cursos d´água próximos à propriedade rural. Para
o  entrevistado 2 a  partir  do  Sistema ocorre  economia de água utilizada na
irrigação.

A  biodiversidade  (2,24)  também  apresentou  coeficiente  de  impacto
positivo. Este indicador está diretamente relacionado aos outros. Com a redução
na  utilização  dos  maquinários  e  consequentemente  de  recursos  naturais,  é
gerada uma diminuição na liberação de poluentes para a atmosfera. Além disso,
com a correta utilização de agroquímicos, estes não são lixiviados e não atingem
o  sistema  hídrico  local.  Dessa  maneira,  o  Sistema  Agritempo  contribui
positivamente com o aumento da biodiversidade local.

Tabela 5.1.3.2.: Conservação Ambiental para AMBITEC Agroindústria

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

Atmosfera Não

Geração de resíduos sólidos Não

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

Não significa, assim, que não será aplicada; somente, não está sendo
utilizada agora.

Tabela 5.1.3.3.: Conservação Ambiental para AMBITEC Produção Animal

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

Atmosfera Não

Capacidade produtiva do solo Não

Água Não

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

Não  significa,  assim,  que  não  se  aplicariam;  só  não  puderam  ser
avaliadas  nesse  momento  e,  por  margem  de  segurança,  ainda  não  foram
relatados impactos neste quesito.
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5.1.4. Recuperação Ambiental

Tabela 5.1.4.1.: Recuperação Ambiental

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

Recuperação Ambiental Sim 0,63 0,40 0,53

*  Tipo 1 –  Este grupo é  composto por  pesquisadores  envolvidos  diretamente  com o desenvolvimento  e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

A conscientização  na  recuperação  ambiental  é  também  um  impacto
gerado  pela  ferramenta  (0,53).  Este  indicador  foi  pouco  citado  pelos
entrevistados, o que reflete no valor encontrado. Nessa linha de raciocínio, a
título  de  exemplo,  tentaremos resgatar  duas  questões  bastante  relevantes  e
inter-relacionadas: o aquecimento global e o uso crescente de combustíveis. 

5.1.5. Qualidade do Produto

Tabela 5.1.5.1.: Qualidade do Produto

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (*)

Média
Geral

Qualidade do produto Não

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

Todos os entrevistados lidam basicamente com dados vinculados à agricultura.

5.1.6. - Capital Social

Tabela 5.1.6.1.: Capital Social

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

Capital Social Não

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

Não significa que não se aplicaria; só não puderam ser avaliadas nesse
momento e, por margem de segurança, ainda não foram relatados impactos.

5.2. Índice de Impacto Ambiental

Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral (***)
4,19 2,18 3,39

* Tipo 1 – Este grupo é composto por Pesquisadores envolvidos diretamente com o desenvolvimento e/ou uso do
Agritempo  para  pesquisa–  3  entrevistados.  **Tipo  2  –  Usuários  finais:  estudante  de  Graduação  (em  Engenharia
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Engenharia Agrícola) e usuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - 2 entrevistados. *** A
média geral é ponderada [(nº entrevistados Tipo 1 X média Tipo 1) + (nº entrevistados Tipo 2 X média Tipo 2)]/total de
entrevistados.

O índice de impacto ambiental geral apresentado foi positivo e teve seu
valor em 3,39. Serão vistos alguns indicadores mais relevantes, ou seja:

a) no que se refere ao aspecto eficiência tecnológica, a ferramenta auxilia,
sobretudo, na tomada de decisão quanto ao uso indiscriminado de agroquímicos
e a utilização de recursos naturais  (o  aspecto eficiência tecnológica mostrou
maior relevância que os demais); 

b)  no  que  se  refere  ao  aspecto  conservação  ambiental,  todos  os
indicadores a ele atrelados apresentaram valores positivos, mas a capacidade
produtiva do solo chamou mais atenção, pois está diretamente ligada à questão
da produção agrícola e é “visível” (a água e principalmente, o ar, mesmo estando
contaminados,  nem  sempre  são  “diagnosticados”  pelo  agricultor;  o  mesmo
ocorre com a quantidade de microrganismos presentes e outros maiores, caso o
produtor apenas esteja pensando no dia-a-dia da produção);

c)  o indicador  recuperação ambiental  é  auxiliado pela reflexão do que
pode  ser  feito  para  se  evitar  uma  situação  de  poluição  e  outros  “estragos”
ambientais e para a constatação da gravidade de determinado cenário, mas não
é suficiente para nortear a correção necessária, que deve ser feita por quem
realmente  possui  o  conhecimento  ou  pode fazê-la.  O coeficiente  encontrado
para  este  indicador  foi  pouco  relevante,  indicando  baixa  participação  do
Agritempo sobre esta variável.

5.3. Fonte de dados

Tabela 5.3.1.: Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor Famili-

ar
Produtor Patronal Outros Total

Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP

ED 1
Estagiário/ CNP-

TIA
1

Usuário/ Cepagri 1
Planaltina DF ED 1

Brasília DF Usuário/ MAPA 1

Total 5

Para esta tecnologia, foram entrevistados 5 usuários, dos quais 3 partici-
param de treinamentos (sendo um pesquisador do Cepagri/UNICAMP, um usuá-
rio do MAPA e um estagiário do CNPTIA) e 2 são pesquisadores da Embrapa
envolvidos na equipe de desenvolvimento do sistema (ED).
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6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

No  item  6,  são  apresentados  os  coeficientes  atribuídos  pelos
entrevistados  sobre  indicadores  acerca  do  avanço  da  tecnologia  sobre  o
conhecimento,  sobre  capacitação  e  sobre  a  relação  político-institucional.
Segundo  Arimoto  (2005),  o  conhecimento  consiste  em  compreensão,
descobrimento, aplicação e controle do mesmo. Na dimensão capacitação são
considerados os eventuais impactos em termos de melhoria na capacidade de
criar e de participar da rede de P&D e de melhoria da capacidade de transferir
esses conhecimentos para outros agentes. Enquanto que a dimensão político-
institucional  refere-se à avaliação realizada com base em evidências de que
houve impactos organizacionais, sejam de projetos ou do próprio Centro (AVILA
et al., 2008).

6.1. Impactos sobre o Conhecimento

Tabela 6.1.1.: Impacto sobre o Conhecimento

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Entrevistados Mé-
dia1 2 3 4 5

Nível de geração de novos conhecimentos Sim 1 3 1 3 3 2,20
Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados Sim 1 1 1 1 3 1,40
Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3 1 1 3 3 2,20
Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 1 1 1 3 3 1,80
Patentes protegidas Não - - - - - -
Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados Sim 0 1 1 3 3 1,60
Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Sim 0 1 1 3 3 1,60

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e
menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou
aumentos  menos de  25%;  Positivo  (1):  aumento  de mais  de 25% e menos de  75%;  Muito
positivo (3): aumento de mais de 75%.

Todos os indicadores tiveram resultados positivos. Importante reiterar que
o Sistema de Monitoramento Agrometeorológico constitui-se em um produto de
disponibilidade de dados que estão interligados ao avanço de conhecimento,
baseado em Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, explicando o
porquê  dos  indicadores  aqui  destacados  serem  significativos  (Hanashiro  e
Bambini, 2008). A seguir serão descritos os impactos avaliados neste item.

O processo descrito a seguir está disponível no próprio site do Agritempo
(www.agritempo.gov.br). O  Agritempo  -Sistema  de  Monitoramento
Agrometeorológico, permite aos usuários o acesso, via Internet, às informações
meteorológicas  e  agrometeorológicas  de  diversos  municípios  e  estados
brasileiros. Além de informar a situação climática atual. O sistema alimenta a
Rede Nacional de Agrometeorologia (RNA) do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) com informações básicas que orientam o zoneamento
agrícola brasileiro.
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O  sistema  permite  a  atualização  de  cadastro  de  estações  e  dados
climáticos diários (temperaturas máxima e mínima, e precipitação), criação de
boletins  agrometeorológicos  e  visualização  de  mapas  que  são  gerados
dinamicamente no momento da execução dos boletins.

Além  disso,  o  Sistema  foi  desenvolvido  tendo  como  infraestrutura  o
serviço World Wide Web (www) da Internet, a tecnologia JavaTM Servlet e a
plataforma  Oracle  de  banco  de  dados,  que  atualmente  foi  substituída  pelo
Gerenciador de Banco de dados Postgresql.

Os dados são recebidos de várias instituições, em diferentes formatos, e
passam por um processo de migração, incluindo a validação, antes de serem
inseridos no banco de dados. O sistema possui dados de mais de 1400 estações
meteorológicas.

Estão disponíveis no sistema dados desde 1988 da estação da Faculdade
de  Engenharia  Agrícola  (Feagri)  e  Centro  de  Pesquisas  Meteorológicas  e
Climáticas aplicadas à Agricultura (Cepagri), ambos da Unicamp; de 84 estações
de  Minas  Gerais,  coletados  e  armazenados  desde  1999  pela  Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig); do Instituto Tecnológico Simepar referentes
a 39 pontos de coleta do Paraná desde 2001; e os dados nacionais, a partir de
2001,  de  337  estações  pertencentes  ao  Instituto  Nacional  de  Meteorologia
(INMET), dentre outras.

Neste  contexto,  é  possível  compreender  porque  os  indicadores
analisados  são  relevantes.  Dos  indicadores  encontrados  nesta  avaliação,  2
deles  receberam  avaliação  média  superior  a  2:  nível  de  intercâmbio  de
conhecimento e nível de geração de novos conhecimentos (ambos com 2,20).
Explica-se: devido o Agritempo possuir uma base de dados agrometeorológicos,
além de dados  do zoneamento  agrícola,  existe  a  geração intensa de novos
conhecimentos ligados à evolução das características climáticas de uma região,
bem como o melhor produto a ser cultivado em determinada região de acordo
com o zoneamento agrícola. Além disso, se tratando de dados gerados ao longo
do território nacional, fica evidente o intercâmbio de conhecimento, já que para
organizar e disponibilizar todos estes conteúdos técnicos envolveram-se muitas
equipes multidisciplinares  que precisavam trabalhar  e  “conversar”  na  mesma
direção, implicando novos procedimentos de gestão e de soluções tecnológicas
(ferramentas e organização da informação).

O grau de inovação de novas técnicas e métodos gerados foi o indicador
com menor coeficiente encontrado (1,40). Apesar de o Agritempo disponibilizar
inúmeros dados úteis à tomada de decisão no meio agrícola, ele não interfere
diretamente nos métodos e técnicas de cultivo, sendo útil apenas para auxiliar
nas  datas  corretas  para  executar  alguma  etapa  pertencente  ao  sistema  de
produção agrícola (como no caso da irrigação ou da fertilização, já citados ao
longo deste relatório).
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Os  conhecimentos  adquiridos  por  meio  do  Agritempo  podem  ser  de
diversas áreas, porém, todas convergem para a evolução climática da região de
análise  no  auxílio  de  tomadas  de  decisão  no  campo.  Assim  o  coeficiente
encontrado também ficou positivo e se demonstrou relevante (1,80). 

Para  o  indicador  acerca  de  patentes  protegidas,  nenhum  dos
entrevistados quis/pode avaliar indicadores que não conhecia, preferindo não se
manifestar (foi inserido “-“ quando o entrevistado não se manifestou). É muito
importante este procedimento, por parte dos entrevistados, para não afetar a
avaliação,  erroneamente,  mesmo  que  a  questão  da  representatividade  da
amostra seja um pouco prejudicada.

Finalmente,  os  indicadores  relacionados  a  artigos  técnico-científicos  e
teses  desenvolvidas  a  partir  da  tecnologia  (ambos  com coeficiente  de  1,60)
estão diretamente ligados à pesquisa realizada para inserir e gerar o Sistema
como  ferramenta  útil  à  produção  do  meio  rural  seja  por  intermédio  do
monitoramento do zoneamento agrícola ou simplesmente no auxílio à tomada de
decisão no campo. A fim de especificar ainda mais a produção técnico-científica,
a Tabela 6.1.2 quantifica esta produção.

Na Tabela 6.1.2 pode-se observar que no período de 2002 a 2016 foram
gerados  1.729  boletins  agrometeorológicos  a  fim de  auxiliar  no  zoneamento
agrícola.  Observa-se  também  participações  em  congressos  científicos,
divulgação na mídia, manuais, dissertação, folders, programa de rádio e outras
divulgações sobre o Sistema Agritempo.

A partir  da  Tabela  6.1.2  chama-se  a  atenção  para  a  quantidade  de
boletins gerados a fim de auxiliar no zoneamento agrícola (1842) no período de
2002 à 2016. Além disso, o Agritempo gerou 46 participações em congressos
científicos  (29  artigos  e  17  resumos)  e,  somente  em  2016,  13  artigos  de
divulgação na mídia.
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Tabela 6.1.2.: Produção Técnico-Científica a partir do Agritempo – 2002 a 2016

Indicador da produção técnico-
científica

2002 2003
200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

2010 2011 2012
201
3

201
4

2015 2016 Total

Artigo de Divulgação na Mídia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 13 41

Artigo em Anais de Congresso 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 18

Artigo em Anais de Congresso In-
ternacional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Artigo em Anais de Congresso / 
Nota Técnica

0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 9

Artigo em Periódico Indexado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4

Boletim de Pesquisa e Desenvol-
vimento

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Comunicado Técnico/Recomen-
dações Técnicas

2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 9

Documentos 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5

Folder 10 11 0 4 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 34

Monitoramento/Zoneamento 0 0 0 0 0 123 212 168 203 256 214 238 164 151 113 1842

Tese de Pós-Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Resumo em Anais de Congresso 0 0 0 7 1 0 0 0 0 3 2 3 0 1 0 17

Software 7 10 3 0 0 5 3 3 4 2 1 0 0 0 0 38

Vídeo/DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7

Manual 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 1

Programa de rádio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Fonte:  Elaborada pelos autores a partir  de dados disponibilizados pela biblioteca da
Embrapa Informática Agropecuária

6.2.- Impactos sobre Capacitação

Tabela 6.2.1.: - Impacto sobre Capacitação

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Entrevistados
1       2      3        4        5

Mé-
dia

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias
Capacidade de se relacionar com o ambiente externo

Sim 3 0 1 3 3 2,00

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações Sim 1 1 1 3 3 1,80
Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 3 1 3 1 1 1,80
Capacidade de trocar informações e dados codificados Sim 1 1 3 1 3 1,80
Capacitação da equipe técnica Sim 1 1 3 3 3 2,20
Capacitação de pessoas externas Sim 0 1 3 3 3 2,00

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e
menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos
menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de
mais de 75%.

Novamente,  a  relevância  das  avaliações  dadas  a  este  grupo  de
indicadores está vinculada ao potencial do uso do Agritempo para tomada de
decisão  no  campo  e  nas  cidades,  bem  como  instituições  afins,  acerca  do
monitoramento  do  zoneamento  agrícola.  A agricultura  é  um  dos  setores  da
economia  mais  fortemente  influenciado  pelas  condições  climáticas  e
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meteorológicas: desde a semeadura até a colheita, variadas atividades agrícolas
são  promovidas em função  do clima.  Com isso,  o  conhecimento  antecipado
dessas condições,  em função do acompanhamento  diário  e  da  utilização de
informações de previsão do tempo, constitui-se em ferramenta fundamental para
a agricultura.  Uma das formas de se obter informações climáticas em tempo
hábil para apoiar a tomada de decisão do agricultor é por meio de sistemas de
monitoramento agrometeorológico, como o Agritempo (EMBRAPA, 2014). Assim,
para o uso da ferramenta, a fim de atingir o conhecimento técnico necessário, é
necessário ter capacitação técnica, como já discutida anteriormente.

O indicador mais relevante, em 2014, foi à capacitação da equipe técnica
(2,20).  Devido  à  necessidade  de  conhecimento  técnico  para  a  tomada  de
decisão é necessária maior capacitação da equipe que irá receber os dados
extraídos do sistema e a partir  disso verificar a necessidade de alteração no
sistema de produção. Pelo lado do zoneamento agrícola,  seguradoras rurais,
tomarão a decisão de liberar o seguro agrícola,  também, devido ao Sistema.
Assim,  a  capacitação da equipe  técnica  é  necessária.  Ainda nessa  linha  de
raciocínio, a capacitação de pessoas externas também está presente (2,00)

Desde seu início,  em 2000,  foram formalizadas inúmeras parcerias do
Agritempo, como já citadas, fato comprovado pelo alto coeficiente de impacto
encontrado (2,00).

Os demais indicadores também apresentaram alto valor para o coeficiente
de impacto (1,80), sendo estes: capacidade de se relacionar com o ambiente ex-
terno, de compartilhar equipamentos e instalações (evidente na utilização de da-
dos de cerca de mil estações meteorológicas), de trocar informações e dados
codificados (por meio da centralização da base de dados isto se tornou possível)
e a capacidade de socializar o conhecimento gerado, tornando-o disponível, de
forma gratuita, para toda a população.

6.3. - Impactos Político-institucional
Tabela 6.3.1: Impacto Político-institucional

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Entrevistados
Mé-
dia

1 2 3 4 5
Mudanças organizacionais e no marco institucional Sim 1 1 3 1 0 1,20
Mudanças na orientação de políticas públicas Sim 3 1 3 1 3 2,20
Relações de cooperação público-privada Sim 1 1 3 3 3 2,20
Melhora da imagem da instituição Sim 3 1 1 3 3 2,20
Capacidade de captar recursos Sim 3 1 3 3 3 2,60
Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes Sim 1 1 1 3 3 1,80
Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Sim 1 1 3 3 1 1,80

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de
75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de
25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%.
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O indicador que apresentou maior coeficiente é a capacidade de captar
recursos (2,60). Vale ressaltar que, conforme verificado, o Sistema Agritempo
vem sendo utilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
como  o  sistema  oficial  de  disponibilização  de  dados  acerca  do  zoneamento
agrícola. Devido sua importância, facilita a capitação de recursos, comprovando
o coeficiente alto para este indicador. 

Outros  indicadores  apresentaram coeficiente  acima de  2,  ficando  com
2,20, sendo estes: mudanças da orientação de políticas públicas (principalmente
as que tangem o zoneamento agrícola), relações de cooperação público-privada
(o  Agritempo atinge  diretamente  extensionistas  interessados  em realizar,  por
meio dos dados disponíveis no Sistema, consultorias) e melhora da imagem da
instituição (principalmente com a utilização do Sistema pelo MAPA). 

Quanto  à  multidisciplinaridade  e  interdisciplinaridade  das  equipes  e
adoção  de  novos  métodos  de  gestão  e  qualidade,  estes  também  se
apresentaram altos (1,80). Sobre o primeiro, esta necessidade de uma equipe
multifuncional  e  interdisciplinar  para  a  gestão  do  conhecimento  já  foi
exaustivamente  abordada  nos  itens  acerca  dos  impactos  sociais,  sobre  o
conhecimento  e  capacitação.  Já  quanto  ao  segundo  indicador,  a  formação
destas equipes complexas trata-se de um processo bastante novo.

O coeficiente do indicador das mudanças organizacionais e no marco ins-
titucional foi menor do que os demais, ou seja:1,20. Neste caso, os entrevistados
acreditam que poucas alterações foram realizadas, inclusive o entrevistado 5 ci-
tou que não existiu nenhuma mudança com relação a este indicador.

6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e
Político-institucionais

Para  o  Sistema  de  Monitoramento  Agrometeorológico  -  Agritempo,  os
grupos de indicadores mais relevantes são aqueles vinculados ao conhecimento
e  à  capacitação.  Em  relação  ao  conhecimento,  a  geração  de  novos
conhecimentos  (2,20),  o  nível  de  intercâmbio  de  conhecimento  (2,20)  e  a
diversidade dos conhecimentos  aprendidos (1,80)  são os  3  indicadores mais
relevantes,  vinculados  entre  si.  A  disponibilização  de  um  banco  de  dados
centralizado  acerca  das  variáveis  climáticas  e  meteorológicas  para  todo  o
território  nacional,  de forma gratuita  e  com conteúdo de fácil  recuperação,  é
inovadora e envolve arranjos com conhecimentos técnicos de áreas diversas,
visando atingir diferentes públicos.

No  que  se  refere  à  capacitação,  quase  todos  os  indicadores  foram
relevantes (variando os coeficientes entre 1,80 e 2,20), até pela sua aplicação
em termos de transferência de conhecimento e treinamentos constantes, mas o
de  maior  valor  foi  à  capacitação  da  equipe  técnica.  Estes  dois  indicadores
chamam  a  atenção,  pois  tratam  de  públicos  que  não  estão  vinculados
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diretamente  à  Embrapa,  mas  que  podem ser  atingidos  a  fim de  mostrar  os
resultados  (estudantes,  extensionistas,  curiosos  em  geral,  profissionais  de
diferentes formações, etc.).

Quanto  aos  impactos  político-institucionais,  a  capacidade  de  captar
recursos foi o indicador com o maior índice de impacto (2,60), ressaltando que,
devido à utilidade facilita a captação de recursos, comprovando o coeficiente alto
para este indicador.

Quanto aos demais indicadores, muito dos quais relevantes, não haveria
uma discussão mais detalhada por falta de espaço, mas vale lembrar que em
vários  deles,  o  Agritempo  assumiu  um  papel  importante.  Quanto  a  aqueles
menos destacados, futuramente, com o lançamento de mais funcionalidades da
versão 2.0, espera-se que o impacto se intensifique.

6.5. – Fonte de dados

Foram entrevistados 5 pessoas, sendo:
 Membro  da  equipe  de  desenvolvimento  do  Agritempo  da  Embrapa
Informática Agropecuária;
 Estagiário da equipe de TT da Embrapa Informática Agropecuária;
 Gestora  do  Sistema  de  Zoneamento  Agrícola  e  Risco  Climático
(SISZARC), do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
 2 Pesquisadores usuários do sistema (sendo 1 do Cepagri/Unicamp e 1
da Embrapa Cerrado).

7. - AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS

O objetivo deste relatório é aferir, na medida do possível, coeficientes de
impactos para diversos indicadores relacionados ao Sistema de Monitoramento
Agrometeorológico  -  Agritempo.  Finalmente,  têm  sido  aproveitadas  as
participações em Feiras e outros eventos para coletar  in loco a percepção dos
clientes, de uma forma impessoal, pois no sistema atual, muitos acabam sendo
indicados junto aos desenvolvedores da tecnologia.

Em relação à avaliação dos impactos decorrentes do uso de Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs), verifica-se que não há como mensurar
adequadamente  a  maioria  dos  impactos  gerados,  que  são  indiretos
(principalmente para os aspectos socioeconômicos e ambientais). No caso de
impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-institucionais, estes são
diretos em grande parte dos casos.

Mesmo com esta dificuldade de mensuração para esta tecnologia, todos
os impactos citados no Relatório (econômicos, sociais, ambientais, avanço do
conhecimento, capacitação e/ou político-institucionais) foram de alguma forma,
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detectados pelos usuários  por  meio de entrevistas,  uma vez que mesmo os
impactos indiretos costumam ser percebidos pelos usuários.

Economicamente,  conhecer  de  antemão  as  condições  técnicas  de
produção  e  do  mercado  potencial  possibilita  tomar  decisões  bem
fundamentadas,  diminuindo  riscos  e  incertezas,  principalmente  àqueles  que
desconhecem o assunto. Embora isto não substitua uma consultoria específica,
pode ser uma importante orientação preliminar.

O Agritempo - Sistema de Monitoramento Agrometeorológico, permite aos
usuários  o  acesso,  via  Internet,  às  informações  meteorológicas  e
agrometeorológicas  de  diversos  municípios  e  estados  brasileiros.  Tais
informações são estratégicas quantos às tomadas de decisão no meio agrícola.
Com base neste  conteúdo acessível  e  de  grande valor  agregado,  o  usuário
(normalmente  um  produtor  agropecuário  ou  extensionista)  poderá  tomar
decisões com mais segurança e tranquilidade. 

O impacto econômico da tecnologia, durante o período de 2002 a 2016,
obteve  uma  Taxa  Interna  de  Retorno  (TIR)  de  23,6%,  uma  Relação
Benefício/Custo (taxa de 6%) de 1,63 e um Valor Presente Líquido (taxa de 6%)
de R$ 3.890.597,65.

A partir do lançamento do Agritempo, buscou-se inferir impacto econômico
que este Sistema gerou. Dessa forma foram geradas 4 (quatro) metodologias,
que  de  forma  agregada,  apresentavam o  valor  final  do  impacto  econômico.
Estas  metodologias  se  relacionam  com  a  redução  de  custos  gerada  pela
economia de água e fertilizantes e também pelo incremento de produtividade
gerado  a  partir  da  economia  de  tempo  com  horas  trabalhadas  devido  à
centralização de informações no sistema (tanto para pesquisadores, quanto para
usuários  internos).  Assim,  para  o  ano  de  2007,  a  redução  de  custos
(considerando a participação da Embrapa em 60%) foi de R$ 249,331,92, em
2008  de  R$  404.775,81,  em  2009  de  R$  448.078,91,  em  2010  de  R$
473.133,37, em 2011 de R$ 537.608,33, em 2012 de R$ 415.161,74, em 2013
de R$ 580.515,31, em 2014 de R$ 593.646,10, em 2015 de R$ 488.059,27 e em
2016 de R$ 524.458,89.

Em termos sociais,  devido  aos dados disponibilizados,  esta tecnologia
auxilia na tomada de decisão com relação às etapas de produção no campo e à
geração de renda (devido à disponibilização de dados acerca do zoneamento
agrícola,  bem  como  informações  úteis  ao  campo  como  temperatura  e
precipitação),  no  estímulo  à  capacitação  (via  conhecimento  técnico),  na
estabilidade, quantidade e qualidade de alimentos produzidos, gerando maior
segurança alimentar; e, em gestão e administração, na reciclagem de resíduos e
no cuidado com agrotóxicos e outros resíduos.
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No que concerne aos impactos sociais, comentando de forma agregada
os resultados, temos as seguintes considerações:

a)  quanto  ao  aspecto  emprego,  o  indicador  mais  evidente  é  o  da
capacitação (6,76).  Para aqueles que utilizam informação do Agritempo, uma
possível  capacitação  é  o  aprendizado  em  cursos  técnicos  relacionados  à
meteorologia, bem como à aplicação destes dados nas tomadas de decisão no
meio agrícola.

b)  quanto  aos  aspectos  renda  e  gestão  &  administração,  chamam  a
atenção questões vinculadas à viabilidade econômica do empreendimento e sua
sustentabilidade ao longo do tempo: valor da propriedade (5,32) o que garante
um maior apreço do agricultor pela propriedade, bem como a manutenção dos
seus meios locais de produção e relacionamento institucional (2,66), permitindo
que o mesmo tenha maior eficácia na sua estadia na propriedade;

c)  quanto  à  saúde,  é  relevante  a  segurança  alimentar  (11,72,  maior
impacto  entre  todos  os  indicadores),  garantindo  assim  que  os  alimentos
cheguem com qualidade e dentro dos parâmetros nutricionais esperados até o
consumidor;

d) o índice de impacto social se demonstrou alto (3,02), decorrente de ser
uma ferramenta de TIC, afirmando que o alcance da informação por meio da
web é enorme.

Quanto aos impactos ambientais,  muitos dependem do aproveitamento
das  informações  disponibilizadas  pelo  Agritempo.  A  ferramenta  é  só  um
instrumento  para  encaminhar  estas  informações,  que  trazem  um  conteúdo
adequado para a tomada de decisão, reduzindo impactos ambientais gerados
pelo usuário.

De forma resumida, temos as seguintes considerações:

a)  quanto  ao  aspecto  eficiência  tecnológica,  a  ferramenta  auxilia,
sobretudo  na  orientação  quanto  à  tomada  de  decisão  acerca  do  uso  de
agroquímicos  (3,50),  energia  (0,16)  e  de  recursos  naturais  (8,10),  podendo
reduzir perdas e desperdícios;

b) no que se refere ao aspecto conservação ambiental, o indicador mais
relevante é da qualidade do solo (8,00), que é o substrato a partir do qual a
produção  agrícola  será  possível  (é  mais  evidente  para  o  produtor  qualquer
problema que exista nesta direção);

c) o índice de impacto ambiental também foi alto (3,39), podendo ainda, a
partir da repercussão das informações por meio da web tornaram-se ainda mais
relevante.
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Quanto aos impactos sobre o conhecimento, é importante reiterar que o
Agritempo constitui-se em um produto de gestão do conhecimento, baseada em
Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs,  explicando o porquê dos
indicadores  aqui  destacados  serem significativos.  Neste  contexto,  é  possível
compreender porque os indicadores analisados são relevantes. 

Dos  indicadores  encontrados  nesta  avaliação,  2  deles  receberam
avaliação média superior a 2: nível de intercâmbio de conhecimento e nível de
geração de novos conhecimentos (ambos com 2,20). 

No  que  se  refere  à  capacitação,  quase  todos  os  indicadores  foram
relevantes (variando os coeficientes entre 1,80 e 2,20), até pela sua aplicação
em termos de transferência de conhecimento e treinamentos constantes, mas o
de  maior  valor  foi  a  capacitação  da  equipe  técnica.  Estes  dois  indicadores
chamam  a  atenção,  pois  tratam  de  públicos  que  não  estão  vinculados
diretamente à Embrapa, mas que possam ser atingidos a fim de apresentar os
resultados  (estudantes,  extensionistas,  curiosos  em  geral,  profissionais  de
diferentes formações, etc.).

Quanto  aos  impactos  político-institucionais,  a  capacidade  de  captar
recursos foi o indicador com o maior índice de impacto (2,60).

De forma resumida,  quanto aos impactos  ligados à geração de novos
conhecimentos,  na capacitação e impactos político-institucionais,  o Agritempo
promove a construção colaborativa do conhecimento.

O conjunto de todos estes impactos (econômicos, sociais, ambientais e
sobre o conhecimento, capacitação e político-institucionais) – diretos ou não – é
que justificam e estimulam a utilização desta tecnologia como via de divulgação
de informações técnicas, destinadas aos mais diferentes públicos, em linguagem
acessível.

48



8. CUSTOS DA TECNOLOGIA

8.1. Estimativa dos Custos
Tabela 8.1.1.: Estimativa dos custos (em Reais)

Ano
Custo de
pessoal
(R$ 1,00)

Custeio de
Pesquisa
(R$ 1,00)

Depreciação
de Capital
(R$ 1,00)

Custos de Ad-
ministração

(R$ 1,00)

Custos de Transfe-
rência Tecnológica

(R$ 1,00)

Total (R$
1,00)

2002 329.836,80 90.140,10 46.962,18 49.475,52 169,42 516.584,02

2003 388.987,20 150.233,50 59.773,82 58.348,08 169,42 657.512,02

2004 441.412,80 60.093,40 56.818,94 66.211,92 471,26 625.008,32

2005 329.536,32 0,00 38.552,57 49.430,45 6.558,92 424.078,26

2006 214.103,04 424.189,50 67.522,27 32.115,46 4.814,71 742.744,98

2007 226.200,00 116.762,00 38.014,14 33.930,00 3.249,43 418.155,57

2008 193.907,52 192.513,81 41.901,35 29.086,13 3.506,08 460.914,90

2009 220.442,88 263.376,34 52.279,55 33.066,43 5.909,80 575.075,00

2010 276.227,52 247.576,41 56.878,51 41.434,13 3.547,00 625.663,56

2011 406.610,40 305.000,00 77.822,91 60.991,56 5.627,12 856.051,99

2012 401.834,88 468.009,47 93.251,96 60.275,23 2.400,00 1.025.771,54

2013 609.715,68 0,00 71.010,35 91.457,35 8.930,42 781.113,80

2014 718.584,48 90.500,00 93.258,97 107.787,67 15.717,50 1.025.848,62

2015 741.873,36 0,00 85.282,78 109.156,10 1.798,36 938.110,60

2016 754.384,80 0,00 87.075,39 111.739,32 4.628,82 957.829,33

8.2 - Análise dos Custos

O  sistema  de  custos  da  Embrapa  ainda  é  incapaz  de  recuperar
informações históricas sobre dedicação dos pesquisadores. Para superar esta
limitação, o trabalho de recuperação e sistematização de informações contou
com o apoio de vários colaboradores da Unidade. 

Os  custos  das  tecnologias  foram  melhorados  e  calculados  conforme
metodologia definida no manual  da  avaliação de impactos.  Foi  realizado um
amplo levantamento de informações externas e junto aos setores de pesquisa e
suporte,  que  envolveu  o  Núcleo  de  Comunicação  Organizacional  (NCO),  no
fornecimento de informações de palestras e cursos, com indicação de horas de
treinamento e técnicos envolvidos, folders e matérias produzidas e adquiridas; o
Setor de Gestão de Pessoas (SGP), que disponibilizou dados históricos da folha
de pagamentos e do quadro de funcionários, por consulta ao Sistema Integrado
de Recursos Humanos (SIRH); e o Setor de Gestão Orçamentária e Financeira
(SOF)  que  repassou  informações  do  Sistema  Integrado  de  Administração
Financeira (SIAFI).

Os valores de gastos e do quadro de funcionários nos agrupamentos de
pesquisadores,  analistas  e  assistentes  foram  levantados  no  SIRH,  por  ano,
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impressos, digitados em planilha, e serviram de referência para os custos com
pessoal no desenvolvimento da tecnologia e transferência da tecnologia. Após
definida a dedicação do grupo à tecnologia, foi  calculada o total  da força de
trabalho da Embrapa Informática Agropecuária alocado no projeto, empregado
para rateio da depreciação do capital e do custeio geral da Unidade, além do
cálculo de custos da hora de trabalho, para posterior cômputo dos custos com
transferência de tecnologia.

O custeio de pesquisa foi calculado a partir de um amplo levantamento
dos projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento da tecnologia.  Toda a
base  inclui  informações  de  projetos  do  SEG  e  de  repasses  realizados  pelo
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),  resgatando-se
informações de orçamentos de planos de ação liderados por pesquisadores da
Embrapa Informática Agropecuária.  No entanto,  em 2015 e 2016,  não houve
recursos para pesquisa do Agritempo usando os recursos já disponíveis de anos
anteriores para a melhoria do Sistema, bem como a versão Agritempo Mobile.

Para o cálculo da depreciação de capital, foram considerados os custos
de pessoal, pesquisa, administração e transferência de tecnologia e levado em
conta a vida útil da tecnologia de 10 anos. 

Aos gastos com infraestrutura, foram atribuídos custos de administração,
enquanto que os custos com Transferência Tecnológica foram aferidos por meio
de valores repassados pelo SOF acerca de gastos com viagens da equipe de TT
e elaboração de folders.

No  item  Custo  de  Pessoal  da  Tabela  8.1.1.  é  possível  averiguar  as
informações relacionadas ao tempo de dedicação dos pesquisadores e analistas
envolvidos com a tecnologia Agritempo, sendo que a somatória que se encontra
na tabela consiste em um gasto em moeda de R$ 744.928,80, com horas gastas
com a tecnologia pelos envolvidos com a mesma no ano de todo, somado com o
total no ano gasto com estagiários, uma quantia de R$ 9.456,00, resultando em
2016 o custo de R$ 754.384,80.

Em Depreciação de Capital o cálculo utilizado foi da soma dos Custos de
Pessoal (R$ 757.384,80) com os Custos de Administração (R$ 111.739,32) e
Custo  de Transferência de Tecnologia (R$ 4.628,82),  dividido  por  10  anos –
considerado como a vida útil da tecnologia. Vale notar que no ano de 2016 não
houve gasto com pesquisa, pois não foi liberado verba para o mesmo.

Já  nos  Custos  de  Administração  foram  considerados  o  valor  de  R$
111.739,32 conforme contato pessoal com (ROMANI, L. A. S), por último temos
os  Custos  de  Transferência  Tecnológica  somando  o  valor  de  R$  4.628,82,
referentes a custos de transporte e estadia dos envolvidos em palestras e feiras
para divulgação da tecnologia. Somando-se todos os itens, chegamos à quantia
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de R$ 957.829,33, esse representando o custo total  da tecnologia Agritempo
para o ano de 2016.

8.3 –ANÁLISE DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS – 2016

Considerando  os  custos  e  benefícios  do  Sistema  de  Monitoramento
Agrometeorológico  –  Agritempo,  no  período de  2002 a  2016,  a  Figura  8.2.1
mostra ao longo do tempo a relação de benefícios e custos com a plotação de
seus valores.

Para esta avaliação econômica, também, foram realizadas as análises de
rentabilidades dos investimentos com esta tecnologia, considerando os custos
de pesquisa/desenvolvimento/transferência  do  Sistema Agritempo, do período
de 2002 a 2016, como pode ser observado no início deste relatório. Calculou-se,
durante o período, a Taxa Interna de Retorno (TIR), que foi de 23,6%, em 2016,
taxa que visa determinar a rentabilidade de um investimento ou projeto. A rela-
ção Benefício/Custo foi de 1,63, mostrando que para cada R$1,00 gasto no Sis-
tema Agritempo teve um retorno de R$ 1,63. Já o Valor Presente Líquido foi de
R$  3.895.086,63.  Com  estes  resultados  econômicos  altamente  favoráveis,
prova-se, mais uma vez, a importância de se investir em pesquisa e, principal-
mente, na importância do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico- Agri-
tempo para o agronegócio brasileiro.

8.3.1. - Análise de Rentabilidade dos Investimentos (2000-2016)

Taxa Interna de
Retorno

TIR

Relação Benefício/Custo
B/C (6%)

Valor Presente Líquido
VPL (6%)

23,6% 1,63 R$ 3.895.086,63
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Figura  8.2.1.:  Benefícios  Líquidos  da  Pesquisa  em  relação  ao  tempo
(2000/2016)

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Alston et al. (1995).

9 – AÇÕES SOCIAIS

O Agritempo - Sistema de Monitoramento Agrometeorológico, permite aos
usuários  o  acesso,  via  Internet,  às  informações  meteorológicas  e
agrometeorológicas  de  diversos  municípios  e  estados  brasileiros.  Tais
informações são estratégicas quantos às tomadas de decisão no meio agrícola.
Com base neste  conteúdo acessível  e  de  grande valor  agregado,  o  usuário
(normalmente  um  produtor  agropecuário  ou  extensionista)  poderá  tomar
decisões  com  mais  segurança  e  tranquilidade.  Em  2016,  foram  realizados
184.570 acessos, comprovando a importância do Agritempo como ação social
de grande relevância, bem como seus impactos econômicos, sociais, ambiental,
avanço do conhecimento e institucional.
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Tabela 9.1.: Ações Sociais
Tipo de ação

Ações de filantropia
X Agricultura familiar

Apoio Comunitário

x Comunidades Indígenas
X Educação e formação profissional externa
X Educação e formação profissional interna
x Meio ambiente e educação ambiental

Participação no Fome Zero
Reforma Agrária
Saúde, segurança e medicina do trabalho

X Segurança Alimentar
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