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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título 

SARA - Software para análise de risco de desenvolvimento de resistência 
parasitária a anti-helmínticos em ovinos. 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Dentre os benefícios para o público alvo, estabelecidos no V PDE, 
selecionou-se o mais aderente à tecnologia avaliada, em função dos impactos 
gerados e dos seus beneficiários, conforme apresentado na tabela 1. 
 
Tabela 1 – benefícios para o público alvo conforme V PDE 

Benefícios para o Público Alvo 

 X Consolidação do Brasil como líder na produção de alimentos, fibras e agroenergia 
 Ampliação contínua da competitividade da agricultura, com foco na agregação de valor aos 

produtos 
 Alimentos seguros e segurança alimentar 
 Produção sustentável nos biomas, conservação, valoração e uso eficiente dos recursos e da 

biodiversidade 
 Redução dos desequilíbrios regionais entre as regiões do País 
 Inserção social e econômica da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e dos 

pequenos e médios empreendimentos 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

 
O SARA (Software para Análise de Risco de Desenvolvimento de Resistência 

Parasitária a Anti-Helmínticos em Ovinos) foi desenvolvido a partir de informações 
obtidas em dois projetos de pesquisa. Em um primeiro projeto (03.07.09.013.00.01), 
foi realizado o levantamento epidemiológico de propriedades criadoras de ovinos no 
Estado de São Paulo em relação ao manejo e à situação da resistência aos anti-
helmínticos comerciais (VERÍSSIMO et al., Vet. Parasitol., 187: 209-216, 2012). Os 
dados de manejo das propriedades foram obtidos por meio de questionários, e a 
situação da resistência foi mensurada por teste a campo de eficácia de vermífugos. 
A seguir, as medidas de manejo de cada propriedade foram associadas ao perfil de 
resistência anti-helmíntica, determinado por testes moleculares, para determinação 
das práticas de manejo associadas ao desenvolvimento da resistência a anti-
helmínticos (NICIURA et al., Vet. Parasitol., 190: 608-612, 2012). A partir desses 
dados foram redigidas recomendações práticas de manejo, com o objetivo de 
retardar o desenvolvimento da resistência parasitária em rebanhos ovinos. Com 
base nessas informações, um segundo projeto de pesquisa (03.11.09.001.00.01) 
fomentou a finalização da tecnologia para o desenvolvimento da programação 
computacional do software e sua disponibilização on-line, que se faz no endereço 
http://tecnologias.cppse.embrapa.br/sara/, e pode ser acessado a partir de qualquer 
computador ou dispositivo móvel. 
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O SARA tem como objetivo auxiliar técnicos e produtores no controle da 
verminose em rebanhos ovinos. Assim, a partir das informações preenchidas no 
software, o SARA identifica os fatores de risco de manejo adotados na propriedade 
que podem provocar aumento da resistência parasitária de ovinos aos vermífugos. 
Após esse diagnóstico da situação, o SARA fornece um relatório com orientações 
para o controle de parasitas e da melhor estratégia na utilização racional de anti-
helmínticos para aquela propriedade. 

A ferramenta SARA pode ajudar na: 
 1) Identificação de práticas de manejo que podem ser melhoradas para 
reduzir o uso de anti-helmínticos e diminuir a resistência parasitária;  
 2) Identificação da melhor estratégia de utilização de vermífugos (momento de 
aplicação, escolha dos animais a serem tratados, manejo das pastagens após o 
tratamento) e do produto mais eficaz para tratamento, com a realização do teste da 
eficácia de anti-helmínticos; 
 3) Adoção de ferramentas de diagnóstico de infecção dos ovinos por parasitas 
gastrintestinais (exame de OPG e método Famacha©) que auxiliam na tomada de 
decisão de quando tratar e de quais animais devem ser tratados. 

  

1.4. Ano de Lançamento: 2014 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 2014 
 
1.6. Abrangência 

 
Informações obtidas no cadastro de usuários do banco de dados do software, 

indicam que a tecnologia está presente em 25 estados brasileiros e no Distrito 
Federal, apresentados em destaque na tabela 2.  
 
Tabela 2 – Estados brasileiros onde a tecnologia está implantada 

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  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 

 
1.7. Beneficiários 
 

Os beneficiários diretos da tecnologia são os agropecuaristas produtores de 
ovinos que conseguem sua inserção social e econômica através da viabilização do 
negócio de produção de carne e leite em suas propriedades, distribuídas em todo 
território nacional. 

Também como beneficiários diretos encontramos técnicos extensionistas que 
tem uma ferramenta orientadora das melhores práticas a serem adotadas no 
controle de helmintos. 
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Indiretamente toda a cadeia produtiva da ovinocultura é beneficiada, bem 
como a caprinocultura, pois a aplicação do SARA se enquadra perfeitamente nesse 
sistema de produção, além da sociedade brasileira. 
 
2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

A tecnologia se insere de maneira mais característica na cadeia produtiva da 
pecuária ovina de corte e leite que, de modo geral, é conduzida a pasto de forma 
extensiva em propriedades familiares. É no sistema extensivo que a verminose se 
configura como o maior problema do sistema de produção de pequenos ruminates, 
causando prejuízos com a queda de produção, aquisição intensa de anti-helmínticos 
e morte de animais devido à resistência parasitária. Nessa cadeia produtiva, a 
tecnologia está inserida dentro do sistema de produção adotado pelo pecuarista, 
onde os impactos mais pronunciados são a otimização do uso de insumos, aumento 
do bem estar animal, melhoria na qualidade do produto e melhor geração de renda, 
apresentando impactos benéficos na conservação do solo e da água. 

 
3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1- Avaliação dos Impactos 
 

Os impactos econômicos gerados pela tecnologia foram comparados com a 
situação anterior, ou seja, comparou-se a atividade que o pecuarista já exercia com 
a nova forma de trabalho adotada a partir do uso das informações do SARA.   

 

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

 
Os benefícios econômicos gerados enquadram-se na categoria de redução de 

custos, em função do potencial de redução no uso de vermífugos nas propriedades, 
além da redução de perdas de ganho de peso dos animais e de mortes no rebanho.  

Quanto à participação de entidades parceiras no processo de 
desenvolvimento e transferência da tecnologia, segundo os coordenadores do 
projeto, a tecnologia foi desenvolvida pela equipe da Embrapa Pecuária Sudeste e 
houve participação de uma aluna, com vínculo em nível de pós-graduação com a 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Dessa forma, em alinhamento com a 
orientação da metodologia de avaliação de impacto, considerou-se 70% a 
participação da Embrapa (máximo recomendado) e 30% a colaboração de parceiros.  

As informações entregues na tabela 3 seguem proposta de BALBINO et al 
(2011) e utiliza números do banco de dados do software SARA, inseridos pelos 
usuários no momento do cadastramento inicial.  

As estimativas foram obtidas a partir da análise dos questionários 
respondidos no SARA. Até dezembro de 2016 o número total de cadastrados estava 
em torno de 1.000. Destes foram removidas as respostas fornecidas mais de uma 
vez pela mesma pessoa para a mesma propriedade e também as respostas teste ou 
demonstração da ferramenta, feitas por empregados da Embrapa Pecuária Sudeste, 
gerando uma lista de cadastros válidos de 464 propriedades. Uma vez que o 
software não faz o registro automático da data em que o cadastro foi feito, não 
pudemos apresentar as quantidades exatas de cadastrados por ano. Os números 
apresentados na tabela 3 foram obtidos dividindo-se linearmente os dados das 464 
propriedades pelos 3 anos desde o lançamento do SARA. 
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 A consolidação dos dados resultou área média de 79,70 hectares de 
pastagem por propriedade destinada a ovinos, e forneceu a estimativa de área total 
potencialmente impactada pelo SARA, de 36.980 hectares. A média de animais por 
propriedade cadastrada foi de 121,70 cabeças, sendo 67% fêmeas adultas, 5% 
machos adultos e 28% cordeiros. O rebanho cadastrado totalizou  56.468 cabeças. 

 
Tabela 3 – impactos econômicos – Cálculo do benefício econômico  

Ano 

Custo 

Anterior -

R$/ha * 

Custo Atual 

- R$/há 

Economia 

Obtida R$/ha 

Participação 

da Embrapa - 

CPPSE (%)  

Ganho Líquido 

Embrapa -

CPPSE R$/UM  

Área de 

Adoção 

(hectares) 

cumulativa 

Benefício 

Econômico 

(cumulativo) 

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) F=(CxD) G1=(ExF) 

2014 R$ 14,66 R$ 3,67 R$ 10,99 70% R$ 7,69 8.382 64.482,73 

2015 R$ 14,66 R$ 3,67 R$ 10,99 70% R$ 7,69 16.764 128.965,45 

2016 R$ 14,66 R$ 3,67 R$ 10,99 70% R$ 7,69 25.146 193.448,18 

* Custo com a morte de animais devido à alta taxa de mortalidade cuja principal causa pode ser o uso de bases 
químicas ineficientes (R$1.168,32/79,70ha) 

** Custo do uso de vermífugo Monepantel, 5 vezes por ano, em 15% do rebanho em cada aplicação (R$ 
292,08/79,70ha) 

 

 Quanto à frequência no uso de anti-helmínticos, as propriedades se 
categorizaram em dois grupos, vermifugação por calendário fixo e vermifugação 
seletiva. Dos questionários preenchidos no software SARA, obtivemos 68% das 
propriedades usando calendário fixo de vermifugação, distribuidos da seguinte 
maneira: 9% fazem aplicação mensal de vermífugos, 18% bimestral, 20% trimestral, 
8% quadrimestral, 10% semestral e 3% anual. Dessa forma, convertendo essas 
informações em quantidade de aplicações de vermífugos por ano, temos que 9% 
das propriedades fazem 12 aplicações anuais, 18% fazem 6 aplicações anuais, 20% 
realizam 4 vermifugações, 8% das propriedades aplicam 3 vermifugações , 10% 
delas aplicam 2 vezes vermífugo e 3% uma única aplicação no ano. Diante disso, 
em média, para fins deste estudo, consideraremos 5 aplicações ao ano por 
propriedade, em 68% das propriedades que usam calendário fixo, ou seja, em 
25.146 hectares (36.980 hectares * 68%), ou 38.398 cabeças. A partir do uso do 
SARA, essas propriedades poderiam deixar de usar o calendário fixo de 
vermifugação e passariam a utilizar vermifugação seletiva (ou seja, vermifugação 
somente dos animais mais parasitados do rebanho) e/ou estratégica (ou seja, em 
épocas em que os animais estão mais vulneráveis à infecção parasitária). 
 Quanto à economia com a redução no uso de anti-helmínticos, a partir de 
dados históricos de avaliação do rebanho ovino da Embrapa Pecuária Sudeste 
utilizando o Famacha© e os conceitos oferecidos no SARA, apenas parte do 
rebanho, cerca de 15% dos animais, necessitaria realmente ser vermifugado em 
cada um desses 5 períodos de vermifugação por ano (definidos para fins de cálculo 
da redução de custos, não necessariamente acontecerá em todas as propriedades). 
Calculamos então que 75% dos animais de um rebanho receberiam vermífugos 
durante o ano (15% dos animais * 5 estações de vermifugação).  

Foi feita uma estimativa considerando o uso do monepantel (Zolvix) como 
tratamento anti-helmíntico, visto que essa base química é a única eficaz no controle 
da verminose na maior parte das propriedades. Se a partir das recomendações do 
SARA fosse feito o tratamento em somente 15% dos animais desses rebanhos, e 
não em 100% dos animais, teríamos os resultados de economia apresentados na 
tabela 4. 
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Tabela 4 – Economia com aplicação seletiva do vermífugo Monepaltel (Zolvix) 

Número médio 

de animais por 

propriedade  

Custo da dose 

do produto* 

Custo de cada 

aplicação em 

100% do 

rebanho 

Custo da 

aplicação em 

15% do 

rebanho  

Custo de 5 

aplicações em 

100% do 

rebanho  

Custo de 5 

aplicações em 

15% do 

rebanho 

Economia 

média 

estimada por 

propriedade 

121,70  R$ 3,20 R$ 389,44 R$ 58,42 R$ 1.947,20 R$ 292,08 R$ 1.655,12 

* Considerando animal médio de 40 kg 
 

 Importante prejuízo é causado à ovinocultura pelo uso de anti-helmínticos não 
eficientes. Dentre as propriedades cadastradas, 31% declararam usar ivermectinas, 
19% imidotiazois, 17% de benzimidazois, 12% de closantel, 6% de monepantel, 6% 
de moxidectina, 5% de combinação de bases químicas e 3% de outros (derivados 
fenólicos e organofosforados). A partir de estudos no Brasil e da literatura, foi 
observado que 100% das propriedades apresentam vermes resistentes às 
ivermectinas e aos benzimidazois, e cerca de 50% das propriedades tinham vermes 
resistentes aos imidotiazois. Essas três bases químicas são as mais utilizadas e 
representam 67% das propriedades cadastradas no SARA, nas quais se espera que 
os produtos atualmente utilizados não tenham qualquer efeito no controle da 
verminose. A orientação do SARA quanto à necessidade de realização de teste de 
eficácia de vermífugo poderá reduzir custos desnecessários pelo uso de anti-
helmínticos que não controlem os parasitas gastrintestinais e evitar a mortalidade 
dos animais. Nota-se na tabela 5 que o custo relativamente baixo de cada dose dos 
anti-helmínticos pode estimular o produtor ao uso indiscriminado dos produtos, pois 
não haveria motivo econômico aparente para o uso técnico e racional dos produtos. 
Dessa forma a resistência se estabelece no rebanho da propriedade. 
 
Tabela 5  – Custo das práticas mais utilizadas para controle de helmintos. 

Número médio de animais 

por propriedade  

Custo médio da dose dos 

produtos* 

Custo de cada aplicação em 

100% do rebanho 

Custo por propriedade de 5 

aplicações em 100% do 

rebanho 

121,70  R$ 0,14 R$ 17,05 R$ 85,25 

* Considerando animal médio de 40 kg, para os ativos ivermectina, imidazol e benzimidazol 

 
 Ainda que o uso indiscriminado de bases químicas ineficientes seja pouco 
representativo em termos de custo de produção e não onere o produtor em termos 
do custo, pode inviabilizar a atividade por provocar alta taxa de mortalidade de 
cordeiros e também de animais adultos. Dentre as propriedades cadastradas no 
SARA, 22% de têm mortalidade de cordeiros superior a 10%. A adoção das práticas 
recomendadas pelo SARA pode contribuir para a redução dessa taxa de 
mortalidade, levando à redução de perdas econômicas, conforme tabela 6. 
 
Tabela 6 – Efeito da redução da taxa de mortalidade 

Número médio 

de animais por 

propriedade  

Valor médio 

de cada 

animal* 

Taxa de 

mortalidade 

média nos 

cadastros ** 

Perdas anuais 

por morte de 

animais  

Taxa de 

mortalidade 

possível com 

uso do SARA 

Perdas anuais 

por morte de 

animais com 

SARA 

Ganho por 

propriedade 

devido à 

redução na 

mortalidade 

121,70  R$ 160,00 10% R$ 1.947,20 4% R$ 778,88 R$ 1.168,32 

* Considerando animal médio de 40 kg * R$ 4,00/kg de peso vivo (Conexão Rural, 2017) 
** Detectada em 22% das propriedades. 
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3.2.- Análise dos impactos econômicos 
 
Mudar o calendário fixo de aplicações de vermífugos (5 aplicações no ano em 

100% do rebanho), para o tratamento sem calendário fixo e com aplicações seletivas 
produz uma significativa redução nas despesas, considerando a aplicação do 
produto mais caro do mercado e único com eficácia em grande parte das 
propriedades (para os cálculos de impacto adotou-se 5 aplicações no ano em 15% 
do rebanho. Não necessariamente acontecerão essas 5 aplicações em todas as 
propriedades). Essa prática produz adicionalmente dois efeitos importantes, a 
possibilidade de uso de vermífugos com menor custo e a redução na taxa de 
mortalidade dos rebanhos. 

 
3.3. – Fonte de dados 

 
Os dados utilizados nessa avaliação de impacto econômico foram obtidos no 

banco de dados do SARA, fornecidos pela equipe de Tecnologia da Informação da 
Embrapa Pecuária Sudeste, em publicações especializadas e em informações dos 
pesquisadores responsáveis pela tecnologia.  

Os usuários cadastrados dividem-se  por estado, disposto na tabela 7 e no 
gráfico 1.  
 
Tabela 7 – usuários cadastrados no SARA 

Estados 
Produtor  

Pequeno* Médio** Total 

Acre 6 3 9 
Alagoas 5 2 7 
Amazonas 0 1 1 
Amapá 0 0 0 
Bahia 38 12 50 
Ceará 19 8 27 
Distrito Federal 2 0 2 
Espírito Santo 7 0 7 
Goiás 4 3 7 
Maranhão 7 3 10 
Minas Gerais 26 2 28 
Mato Grosso do Sul 5 8 13 
Mato Grosso 4 3 7 
Pará 2 1 3 
Paraíba 15 5 20 
Pernambuco 17 3 20 
Piauí 6 4 10 
Paraná 35 6 41 
Rio de Janeiro 6 2 8 
Rio Grande do Norte 8 3 11 
Rondônia 0 3 3 
Roraima 0 3 3 
Rio Grande do Sul 44 31 75 
Santa Catarina 14 4 18 
Sergipe 7 6 13 
São Paulo 51 15 66 
Tocantins 4 2 6 

Total 333 131 464 
* Critério estabelecido pela equipe, produtor com menos de 20 hectares de pasto destinado a ovinos 
** Produtor com mais de 20 hectares de pasto destinado a ovinos. 
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Gráfico 1 - usuários do SARA por estado brasileiro 

 
 
 
4. - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1.- Avaliação dos Impactos 
 

O sistema Ambitec-Social é um método integrado, adequado para aplicação 
em campo na avaliação social de inovações tecnológicas agropecuárias. 
Proporciona uma medida da contribuição da tecnologia para o desenvolvimento local 
sustentável. (RODRIGUES, 2008). 

 

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

 
Um dos aspectos analisados pela metodologia AMBITEC social é o emprego 

(tabela 8). Nesse aspecto a tecnologia mostra uma pequena necessidade de 
capacitação (nota +1,3 em uma escala de -15 a +15), fato que é esperado por tratar-
se de um processo de transferência de tecnologias que provoca mudanças 
importantes nas práticas habituais do produtor. Foram relatadas necessidades de 
capacitação de curta duração. O indicador ―oportunidade de emprego local 
qualificado‖ apresentou índice ligeiramente positivo (nota +0,2), não estando 
perfeitamente caracterizada a criação de postos de trabalho qualificados. Também 
não foi detectada a diminuição da necessidade de mão de obra.  

O indicador ―oferta de emprego e condição do trabalhador‖ obteve pequena 
nota positiva de +0,1, também não estando perfeitamente caracterizada a criação de 
novos postos de trabalho. O indicador ―qualidade do emprego‖ não foi alterado, pois 
as condições da jornada de trabalho, prevenção do trabalho infantil, registro em 
carteira e outras não foram alteradas com a implantação da tecnologia.  
 
 
Tabela 8 - Impactos sociais – aspecto emprego 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

 

Capacitação Sim 1,3 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,2 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,1 
Qualidade do emprego  Sim 0,0 

 

16%

14%

11%

9%6%
6%

4%

4%

4%

26%

Estados com mais usuários cadastrados
no SARA

Rio Grande do Sul  RS

São Paulo  SP

Bahia  BA

Paraná  PR

Minas Gerais  MG

Ceará  CE

Paraíba  PB

Pernambuco  PE

Santa Catarina  SC

Outros
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O aspecto renda, avaliado pela metodologia AMBITEC social está 
apresentado na tabela 9. Notamos que a ―geração de renda no estabelecimento‖ é 
afetada positiva e significativamente pela adoção das tecnologias propostas no 
SARA (nota 5,0). Nas propriedades avaliadas a produtividade e a renda foram 
fortemente aumentadas. O indicador ―diversidade de fonte de renda‖ foi alterado 
(nota 3,8) com a maior segurança do produtor em expandir a produção de ovinos. O 
indicador ―valor da propriedade‖  não foi afetado.  

 

Tabela 9 - Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Geral 

 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 5,0 
Diversidade de fonte de renda Sim 3,8 
Valor da propriedade  Sim 0 

 
O aspecto saúde, apresentado na tabela 10, em seu indicador ―saúde 

ambiental e pessoal‖ mostrou-se inalterado, já o indicador ―segurança e saúde 
ocupacional‖ obteve nota positiva (nota 0,4) por ter reduzido a exposição dos 
trabalhadores aos agentes químicos (produtos vermífugos) e aos agentes biológicos 
(vermes resistentes a anti-parasitários). Embora exista a tendência de que a carne 
produzida atendendo-se aos critérios do SARA, tenha sua segurança alimentar 
aumentada (menor risco de resíduos de vermífugos), as entrevistas não detectaram 
alteração nesse coeficiente. 
 

Tabela 10 - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Geral 

 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0 
Segurança e saúde ocupacional Sim 0,4 
Segurança alimentar Sim 0 

 
Outro aspecto analisado pelo AMBITEC Social é a ―gestão e administração‖ 

(tabela 11), onde o indicador ―dedicação e perfil do responsável‖ foi afetado 
positivamente com nota 3,5, sugerindo que há aprimoramento nos aspectos 
gerenciais do negócio, pois mostrou aumento da capacitação dirigida à atividade, 
melhoria no planejamento formal e aumento no tempo de permanência do 
responsável no estabelecimento.  

O indicador ―condição de comercialização‖ não foi afetado pelo uso do SARA.  
O indicador ―disposição de resíduos‖ foi influenciado pelo melhor manejo das áreas 
de pastejo (nota 1,0) 
 
Tabela 11 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

 

Dedicação e perfil do responsável Sim 3,5 
Condição de comercialização Sim 0 
Disposição de resíduos  Sim 1,0 
Relacionamento institucional Sim 0 
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4.2.- Análise dos Resultados 
 
A avaliação do impacto social da adoção da tecnologia SARA, por meio da 

metodologia AMBITEC social, mostrou resultado positivo, com nota média geral 
ponderada de +1,05 (escala variando de -15 a + 15).  

Dentre todos os indicadores, destacaram-se a geração de renda no 
estabelecimento, diversidade de fontes de renda e dedicação e perfil do 
responsável, sendo esses os indicadores que, conforme ensinam  RODRIGUES et 
al. (2003), devem ser observados com atenção.  

Com tal resultado a tecnologia pode ser considerada adequada e 
recomendável para aplicação em campo, pois atende à expectativa de maximizar os 
impactos sociais positivos e buscar uma atuação socialmente responsável.  

Além disso, a criação de pequenos ruminantes no Brasil possui potencial para 
crescer e abastecer o mercado interno. Estima-se que apenas no ano de 2013 foram 
importadas cerca de nove mil toneladas de carne ovina, grande parte do Uruguai, 
que fornece produto de melhor qualidade e a preços mais competitivos (ZEN et al., 
2014). 
 
4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 
 Os impactos da adoção da tecnologia sobre o emprego foram avaliados em 
conformidade com a metodologia apresentada por AVILA (2008). Não foram 
observadas alterações significativas no uso de mão de obra, conforme apresentado 
na tabela 12, pois ao mesmo tempo em que há redução do manejo necessário para 
as vermifugações (68% das propriedades deixariam de utilizar calendário fixo de 
vermifugação), há aumento do manejo para a observação dos animais e aplicação 
do método Famacha© com frequência quinzenal ou mensal (48% das propriedades 
teriam que passar a fazer Famacha©) e também para a escrituração zootécnica do 
rebanho (49% das propriedades teriam que passar a fazer escrituração). 

 
Tabela 12 – impactos sociais - número de empregos gerados 

Ano 

Emprego adicional por 
propriedade 

Propriedades 
adicionais 

Quantidade de emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2014 0 154 0 
2015 0 155 0 
2016 0 155 0 

 
4.4. – Fonte de dados 
 

Os usuários da tecnologia entrevistados foram técnicos e produtores rurais 
patronais, com a produção orientada para o mercado. Os municípios estão listados 
na tabela 11.   
 
Tabela 13 – impactos sociais - número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Patronal 

Pequeno/Médio Grande Comercial 

Campo Grande MS 0 1 1 
Pirassununga SP 1 0 1 
Pitangui MG 1 0 1 

Total - 2 1 3 
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5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
5.1.- Avaliação dos impactos 

 
Sistemas de avaliação de impactos ambientais devem ser direcionados à 

indicação de tendências e magnitudes de impactos, sem a preocupação de fornecer 
números precisos ou inventários detalhados de estado do ambiente (RODRIGUES, 
2008). O sistema AMBITEC-ambiental baseia-se num conjunto de indicadores e 
componentes envolvendo seis aspectos de caracterização do impacto ambiental – 
alcance da tecnologia (abrangência e influência), eficiência tecnológica, conservação 
ambiental, recuperação ambiental, qualidade do produto, capital social e bem-estar e 
saúde do animal.  

 

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

 
5.1.1.- Alcance da Tecnologia 
 

Até o último dia de 2016, o software SARA cadastrou cerca de 1000 usuários. 
Estes, após aprofundado peneiramento que excluiu redundâncias e preenchimentos 
teste, resultou em 464 cadastros válidos, abrangendo cerca de 36.980 hectares e 
um rebanho estimado em 56.468 cabeças. 

 
5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

 
A eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para a redução 

da dependência no uso de insumos, sejam esses insumos tecnológicos ou naturais. 
Os indicadores de eficiência tecnológica são uso de agroquímicos, uso de energia e 
uso de recursos naturais. Os resultados apurados são apresentados na tabela 14. 

 
Tabela 14 – impactos ambientais - eficiência tecnológica 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

 

Uso de insumos e materiais Sim 4,5 
Uso de energia Sim 0 
Uso de recursos naturais Sim 0,2 

 
 O indicador ―uso de agroquímicos, insumos e materiais‖ apurou nota 4,5 pelos 
relatos de significativa redução no uso de medicamentos e vermífugos, além de 
ingredientes para ração. 
 O indicador ―uso de energia‖ não foi impactado e o indicador ―uso de recursos 
naturais‖ apresentou nota 0,2 em função de uma pequena redução na necessidade 
de área para pastagem.   
 
5.1.3.- Conservação Ambiental 

 
A contribuição da tecnologia para a conservação ambiental é avaliada 

segundo o seu efeito na qualidade dos compartimentos do ambiente, ou seja, 
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atmosfera, qualidade do solo e da água, biodiversidade e geração de resíduos 
sólidos, conforme apresentados na tabela 15.  
 
Tabela 15 – impactos ambientais - Conservação Ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

Atmosfera Sim 0 
Qualidade do solo Sim 6,0 
Qualidade da água Sim 0 
Biodiversidade Sim 0,3 
Geração de resíduos sólidos Sim 0 

 
O aspecto conservação ambiental foi influenciado pelo indicador ―qualidade 

do solo‖ tendo obtido índice 6,0. Foram citados como relevantes a redução nos 
atributos erosão, perda de matéria orgânica e perda de nutrientes nas propriedades.  
 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 
 

A recuperação ambiental inclui-se no sistema de avaliação de impacto 
ambiental em decorrência do estado de degradação das propriedades rurais, 
observado em praticamente todas as regiões agrícolas do País, impondo que o 
resgate desse passivo ambiental deva ser uma prioridade de todos os processos de 
inovação tecnológica agropecuária. Este aspecto da avaliação refere-se à efetiva 
contribuição da inovação para a recuperação na propriedade das áreas degradadas, 
das áreas de preservação permanente e das áreas de mananciais (tabela 16). 

 
Tabela 16- impactos ambientais - Recuperação Ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

Recuperação Ambiental Sim 0,4 

 
Os atributos que influenciaram a nota foram pequeno aumento nas "áreas de 

preservação permanente‖ e redução nos ―solos degradados". 
 
5.1.5.- Qualidade do Produto 
 

A qualidade do produto refere-se aos efeitos da tecnologia em termos de 
conteúdo de aditivos, resíduos químicos e contaminantes biológicos. Considerou-se 
esse aspecto aplicável em termos de avaliação, pois foram utilizados os critérios do 
AMBITEC produção animal (não se deve avaliar esse aspecto quando utilizar-se a 
metodologia AMBITEC Agro). Houve percepção de benefício na qualidade do 
produto, conforme apresentado na tabela 17, especialmente no fator presença de 
resíduos químicos. 

 
Tabela 17 – impactos ambientais - Qualidade do Produto 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

 

Qualidade do produto Sim 1,8 
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5.1.6.- Capital Social 

A metodologia AMBITEC ambiental propõe que esse item seja preenchido 
somente quando a tecnologia for avaliada segundo os critérios do AMBITEC 
Agroindústria e por isso, não foi avaliado nesse trabalho. 

 
5.1.7. – Bem-estar e saúde do animal 
 

As questões relativas ao bem-estar, à saúde e à segurança animal são 
avaliadas no âmbito das áreas de pastagem ou de permanência extensiva dos 
animais (tabela 18). 

  
 Tabela 18 – impactos ambientais - bem-estar e saúde do animal 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Geral 

 

Bem-estar e saúde do animal sob pastejo Sim 3,4 

 
 Os atributos conforto térmico, acesso a fontes de água e de suplementos 
apresentaram valores positivos na avaliação desse indicador, sugerindo melhoria 
nas condições de bem-estar dos animais em função da adoção da tecnologia. 
 
5.2.- Índice de Impacto Ambiental 
 

A avaliação do impacto ambiental da adoção da tecnologia SARA, por meio 
da metodologia AMBITEC, mostrou resultado positivo com nota média geral 
ponderada de +1,46 (escala variando de -15 a + 15) 

Nenhum indicador resultou nota negativa. Os indicadores que apresentaram 
maiores notas, ―qualidade do solo‖, "uso de insumos" e "bem estar animal" podem 
ser as características ambientais mais positivas da tecnologia (RODRIGUES et al, 
2003). 

O uso menos intenso de vermífugos reduz drasticamente a chance de 
existência de resíduos na carne e leite dos animais, bem como o risco de 
intoxicação dos manejadores e do ambiente (água e solo com resíduos e 
embalagens). 

Com tal resultado a tecnologia pode ser considerada adequada e 
recomendável para aplicação em campo, pois atende à expectativa de minimizar os 
impactos ambientais negativos das atividades agropecuárias. 
 
5.3. – Fonte de dados 
 

Por meio de entrevistas encaminhadas por email, obtivemos a opinião de 
produtores rurais cujos municípios estão listados na tabela 19.  
 
Tabela 19 – impactos ambientais - número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Patronal 

Pequeno Médio Total 

Campo Grande MS 0 1 1 
Pirassununga SP 1 0 1 
Pitangui MG 1 0 1 

Total                 2 1 3 
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6. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
6.1 - Estimativa dos Custos 

 
A tabela 20 apresenta estimativa dos gastos com pessoal, custeio e capital 

(depreciação) na geração (P&D) e na transferência da tecnologia. Nessa estimativa 
foram incluídas tanto as despesas diretas do projeto, como as indiretas 
(administração e manutenção do centro de pesquisas, treinamento etc.). 
 Optou-se por estabelecer um percentual de tempo de dedicação de cada 
pesquisador e analista envolvido no desenvolvimento do SARA, para então calcular 
os custos com pessoal. Os percentuais adotados foram os seguintes: Simone Meo 
Niciura: 50% do tempo em 2008, 2009, 2010 e 2014 e 15% do tempo em 2011, 2012 
e 2013. Ana Carolina Chagas: 15% do tempo em 2008, 2009, 2014 e 2% do tempo 
em 2010, 2011, 2012 e 2013. Edilson Guimarães: 30% do tempo em 2014. Sergio 
Novita: 2% do tempo em 2008 e 2014. Marcia Sena: 1% do tempo em 2008 e 2014. 
Rui Machado: 1% do tempo em 2014. Raul Mascarenhas: 1% do tempo em 2014. 
Helio Omote: 1% do tempo em 2014. 
 Os custos de transferência de tecnologia foram calculados empregando-se o 
percentual de tempo do funcionário Edilson Guimarães, a taxa de 4% nos anos de 
2014, 2015 e 2016, e da Simone Meo Niciura à taxa de 1% de dedicação do tempo  
nos anos de 2014, 2015 e 2016. Nesse custo está incluído o tempo de dedicação à 
manutenção da base de dados e de equipamentos de tecnologia da informação. 
  
Tabela 20 – estimativa dos custos da tecnologia 

Ano 
Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2008 99.099,70 22.200,46 12.909,00 10.000,00 0 144.209,16 

2009 138.655,70 48.779,76 13.670,63 13.000,00 0 214.106,09 

2010 130.595,10 23.660,07 13.670,63 18.000,00 0 185.925,80 

2011 56.014,44 0 14.464,89 22.000,00 0 92.479,33 

2012 51.602,88 0 15.405,11 26.000,00 0 93.007,99 

2013 71.564,36 19.661,97 33.539,25 28.000,00 0 152.765,58 

2014 435.284,37 10.435,71 33.539,25 30,000,00 17.913,70 497.173,03 

2015 0 0 31.516,18 34.249,41 17.913,70 83.679,29 

2016 0 0 17.977,29 42.782,92 17.913,70 78.673,91 

 
6.2 - Análise dos Custos 

 
A estimativa dos custos foi elaborada à partir dos dados apurados no sistema 

de custos da Embrapa, fornecido pelo Setor de Orçamento e Finanças da Unidade. 
Os dados foram divididos em três categorias, uma com os custos dos Planos 

de Ação (PA) de Projetos, uma com os custos da gestão da Unidade (rubrica 16 no 
sistema de custos) e outra com o total dos custos da Unidade. Em cada uma dessas 
três categorias os valores foram classificados em Custo com Pessoal e Gastos com 
custeio.  

Dividiram-se os valores de pessoal e de custeio dos PAs relacionados à 
tecnologia analisada, pelos valores empregados em todos os PAs da Unidade. 
Dessa forma, pode-se calcular o custo percentual dos PA relacionados à tecnologia 
frente ao total dos custos de todos os PA da Unidade naquele ano (PA da 
tecnologia/PA total da Unidade). Esse percentual pode estimar o ―esforço‖ da 
Unidade para a geração e transferência da tecnologia em um dado ano. Nos anos 



 15 

onde não houve projetos em execução, vinculados à tecnologia, adotou-se como 
sendo de 1% essa relação. Esse índice percentual de ―esforço‖ foi aplicado ao total 
empregado na ―Gestão da Unidade‖, estimando-se assim os recursos usados pela 
gestão para que a geração e a transferência da tecnologia ocorressem.  

A depreciação de capital foi apurada à partir do Documento de Informação e 
Apuração do ITR (DIAT), documento do ministério da fazenda, onde é apresentado o 
valor das construções, instalações e benfeitorias da Unidade. A depreciação foi 
calculada de forma linear à taxa de 5% ao ano. O resultado da depreciação anual foi 
ponderado pelo índice percentual de ―esforço‖ calculado inicialmente (PA 
tecnologia/PA Unidade), resultando a parcela da depreciação atribuível à tecnologia 
em avaliação. 

Os custos de pessoal foram obtidos pela ponderação do percentual de tempo  
dedicado por funcionário envolvido, multiplicado pelo total dos rendimentos de cada 
um no ano. Igual método foi usado para a apuração do custo de transferência de 
tecnologia 
 
 
7.- AÇÕES SOCIAIS 

 
As ações sociais desenvolvidas pela Unidade relacionadas a esta tecnologia 

concentraram-se na disseminação do SARA a produtores e técnicos da extensão 
rural e enquadram-se nas categorias de agricultura familiar e segurança alimentar 
(tabela 21). 

 
Tabela 21 – Ações Sociais 
Tipo de ação 

 Ações de filantropia 
 X Agricultura familiar  
 Apoio Comunitário 
 Comunidades Indígenas 
 Educação e formação profissional externa 
 Educação e formação profissional interna 
 Meio ambiente e educação ambiental 
 Participação no Fome Zero 
 Reforma Agrária 
 Saúde, segurança e medicina do trabalho 
 X Segurança Alimentar 

 
 
8- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 

A tecnologia apresentou resultados positivos em todos os aspectos 
ambientais e sociais analisados nesse trabalho. O impacto social apurado foi 
positivo em 1,05 pontos, o impacto ambiental também positivo foi em 1,49 pontos. A 
geração de empregos não se mostrou impactada pela tecnologia.  

A relação benefício/custo da geração da tecnologia no acumulado até 2016, 
calculada dividindo-se o benefício acumulado de R$ 193.448,18 pelo custo 
acumulado de R$ 1.572.020,18 resultou 0,12.  O Valor Presente Líquido (VPL 6%aa) 
foi calculado à partir do fluxo líquido de caixa do projeto, apresentado na tabela 21, 
em R$ - 5.006.081,28.  
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Tabela 21 - fluxo de caixa liquido do projeto 

Ano 
Benefício econômico 

anual 
Custo total anual 

Fluxo liquido de caixa 
do projeto 

2008 0 144.209,16 - 144.209,16 
2009 0 214.106,09 - 358.315,25 
2010 0 185.925,80 - 544.241,05 
2011 0 92.479,33 - 636.720,38 
2012 0 93.007,99 - 729,728,37 
2013 0 152.765,58 - 882.493,95 
2014 64.482,73 497.173,03 - 1.345.184,25 
2015 64.482,73 83.679,29 - 1.364.380,82 
2016 64.482,73 78.673,91 - 1.378.572,00 

 
Os indicadores que mais se destacaram positivamente foram geração de 

renda no estabelecimento, uso de agroquímicos/insumos e bem estar animal.  
Consulta realizada junto aos usuários cadastrados no banco de dados do 

SARA, por email, cujo retorno foi de 16,2% dos contatados, 77,3% desses retornos 
informaram que não estavam mais utilizando as informações do SARA nas 
propriedades. Essa resposta, ainda que pouco aprofundada, alerta quanto à possível 
necessidade de ajustes na abordagem de uso da tecnologia. Talvez sejam 
necessárias ações de divulgação e treinamento no uso da tecnologia junto a 
técnicos da extensão rural e órgãos de representação do setor.  

Os resultados avaliados indicam que a tecnologia é adequada à implantação 
em campo, tem grande potencial para mitigar um dos gargalos do sistema de 
produção de ovinos e indicam também a necessidade de ajustes na metodologia de 
transferência de tecnologia. 
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