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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 

TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

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

 

 

1.2. Descrição Sucinta 

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

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

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

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

verdes são estratégicas em sistemas de rotação de culturas, para cultivos entre as culturas 

de interesse econômico, bem como para consórcios, proporcionando expressivos benefícios, 

como: 1) rápida cobertura do solo e grande produção de massa para o sistema solo, podendo 

melhorar o seu nível de matéria orgânica; 2) boa produção de massa para formação da 

cobertura morta, favorecendo o sistema plantio direto; 3) reciclagem de nutrientes lixiviados 

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

mais profundas do solo; 4) fornecimento de nitrogênio fixado diretamente da atmosfera por 

leguminosas; 5) intensificação das atividades biológicas no solo; 6) aumento da capacidade 

de armazenamento de água no solo; 7) proteção do solo contra ventos, chuvas e radiação 

solar em curto espaço de tempo; 8) diminuição da infestação de ervas invasoras, na 

incidência de pragas e patógenos nas culturas de interesse econômico; 9) descompactação 

do solo, melhoria na estruturação e na circulação de ar no solo; 10) diminuição na variação 

da temperatura do solo (temperatura mais constante); 11) melhoria do aproveitamento e 

eficiência de adubos e corretivos; 12) auxilia na recuperação de solos de baixa fertilidade. 
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No sistema de produção da cana-de-açúcar, a adubação verde é praticada no verão, 

período das chuvas, nas áreas de reforma e implantação da cultura, antecedendo o plantio 

da cana de ano e meio. A crotalária é uma alternativa nesse período, quando o solo fica 

exposto à chuva e ao sol, sem cobertura e é submetido à gradagens para controlar as ervas 

daninhas (Carlos, 2009). 

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

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

como de difícil controle pelo método químico, em função de sua relativa tolerância a diversos 

herbicidas, dentre eles o glyphosate. Falhas de controle desta espécie podem causar 

dificuldades operacionais na implantação dos canaviais e prejuízos à cultura implantada em 

sucessão, pois sob altos níveis de rebrote pode ocorrer sombreamento da nova cultura 

ocasionando falhas em seu estabelecimento. Neste contexto, os resultados de pesquisa 

apontaram a indicação para o manejo mecânico da Crotalaria juncea, em função da grande 

tolerância ao uso de herbicidas. No casos das espécies de Crotalaria spectabillis e Crotalaria 

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

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

e Silva, 2015). 

A utilização da crotalária no sistema de produção de cana-de-açúcar, aliado ao manejo 

adequado desta espécie, tem a possibilidade de agregar inúmeros benefícios que serão 

discutidos adiante, dentre eles: a) cobertura do solo; b) redução da incidência de plantas 

daninhas; c) incremento de nitrogênio no sistema pela fixação biológica. Além destes 

benefícios diretos, outros são acrescidos, como: a) possibilidade de redução da adubação 

nitrogenada e redução do uso de herbicidas para controle de plantas daninhas; b) incremento 

em produtividade pela redução de problemas com assoreamento de sulco e operações de 

replantio. 

 Estes pontos serão elencados na discussão dos indicadores ambientais e sociais que 

foram avaliados pela metodologia utilizando o sistema AMBITEC.  
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1.3. Ano de Lançamento da Tecnologia: 2014 

 

1.4. Ano de Início de adoção: 2015 

 

1.5. Abrangência  

 A área plantada com cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul ocupa 710.800 ha, 

segundo dados da BIOSUL MS (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso 

do Sul), em levantamento realizado em novembro de 2017. 

 Dos três principais produtos da agricultura em Mato Grosso do Sul, de acordo com o 

MAPA, dois tiveram acréscimo do Valor Bruto da Produção em 2017, comparativamente com 

2016. A cana-de-açúcar com 34,87%, saltando de R$ 3,745 bilhões para R$ 5,051 bilhões e 

a soja, com 0,73% de R$ 8,821 bilhões para R$ 8,886 bilhões.A estimativa da CONAB foi de 

uma redução de 0,4% na produtividade da safra 2016/2017, em relação à safra passada, 

que passou de 81,5 para 81,2 toneladas por hectare. Já a produção cresceu 

aproximadamente 32,5%, subindo de 48,3 milhões de toneladas para 50,2 milhões de 

toneladas em relação à safra passada, conforme informações da BIOSUL MS. Atualmente 

estão em atividade 20 usinas em MS. 

 

Distribuição e número de usinas sucroalcooleiras em Mato Grosso do Sul 

Adaptado de SFA/MS - Dados do Sistema de Inspeção Federal citado por Mascarenhas, Rui e Carlotto (2012) e IBGE (2014a). SANESUL: Empresa de 

Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul; CPRM: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 
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Considerando a participação de Mato Grosso do Sul no cenário nacional, a última 

safra elencou o estado na quarta posição como maior produtor nacional, atrás apenas de 

São Paulo (56,3%), Goiás (10,3%) e Minas Gerais (9,7%), conseguindo avançar em relação 

à safra anterior, onde a representatividade subiu de 7,3% para 7,7%. Os dados do IBGE 

também apontam que o município de Rio Brilhante na safra 2016 ocupou o ranking de maior 

produtor do país, com 8,503 milhões de toneladas, que representa aproximadamente 1,1% 

da produção nacional. Outros municípios de Mato Grosso do Sul, como Angélica, também 

tiveram destaque nacional no indicador produtividade, ocupando posições entre os 20 

maiores produtores. 

As amostras padrão nas avaliações de impacto de tecnologias tem como indicação 

uma amostra de 10 produtores, considerando o perfil do usuário/cliente e a área de 

abrangência. No caso das usinas de cana-de-açúcar, neste contexto caracterizado como o 

usuário/cliente não foi possível atender a respectiva amostra, tendo em vista que o número 

destes empreendimentos não é comparável à mesma amostra de empreendimentos rurais 

tradicionais. Nesse contexto, foi levando em consideração a área de abrangência onde a 

tecnologia foi adotada. O mesmo ocorreu para definição do entrevistado, que ao invés do 

proprietário rural, foi considerando o gerente técnico da usina, por entender que os aspectos 

relacionados à tomada de decisão e adoção, planejamento e implementação da tecnologia 

foram incorporados por este agente. 

Em Mato Grosso do Sul a área estimada com uso da crotalária no sistema de 

produção de cana-de-açúcar no primeiro ano da avaliação em 2016, atingiu o patamar de 

mais de 22.700 ha, o que representou aproximadamente 2,8% da área plantada estimada 

em aproximadamente 800.000 ha. Foram acompanhadas 3 usinas que iniciaram com a 

utilização da tecnologia ainda em 2015. Embora a adoção tenha sido relativamente recente, 

a área de implantação da tecnologia foi um componente significativo em abrangência, 

considerando apenas 3 usuários/clientes. 

Na segunda avaliação, em 2017, foram rastreados e identificados outros possíveis 

clientes/usuários, assim como estimada a área de expansão com uso da tecnologia. O 

entrave na realização das entrevistas destes novos usuários, foi que em função da época 

em que é realizado o plantio da crotalária (antecedendo o plantio em áreas de reforma do 

canavial) seria realizado a partir de agosto de 2017. Nesses casos, esses novos usuários 

poderiam avaliar a tecnologia e expor suas percepções apenas após uma safra ou cultivo da 

espécie, ou seja, a partir do início de 2018, quando o material será incorporado ao solo para 

o plantio da cana em sequência. Nesse sentido, será necessário ainda aguardar o tempo 
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necessário para avaliação do estabelecimento da cana-de-açúcar no campo sob a cobertura 

da crotalária, assim como a produtividade da mesma. Dessa forma, a avaliação em 2017 

contou com os mesmos usuários avaliados em 2016, porém com algumas alterações, como 

a) substituição de um dos gerentes técnicos, que participou da avaliação pela primeira vez, 

e; b) pela alteração na área plantada em uma das usinas, que em função da falta de 

sementes no mercado não foi possível aumentar a área prevista.  

Considerando, portanto, estas ocorrências, a equipe de pesquisa sinalizou o interesse 

de algumas usinas em informações sobre a implantação e manejo de crotalária em áreas de 

reforma de canavial. Foram consultadas 7 novas usinas interessadas na adoção da 

tecnologia, sendo que destas, duas iniciariam a implantação de suas áreas em 2017, as 

quais posteriormente serão consultadas como usuárias/clientes na próxima avaliação. 

O fato de não haver alteração no número estimado com a área de adoção de 2016 

para 2017 justifica-se em função da falta de sementes de crotalária no mercado. A Embrapa 

foi consultada por uma das usinas avaliadas solicitando informações sobre indicação de 

produtores ou empresas que pudessem fornecer o material pois a ampliação da área prevista 

não pode ser implantada, houve inclusive redução da área plantada anteriormente. Em 

contrapartida houve aumento de área plantada de crotalária em 2 usinas que anteriormente 

não utilizavam a tecnologia. A questão da falta de sementes de crotalária no mercado aponta 

para a necessidade de atendimento de uma nova demanda, que no caso de Mato Grosso do 

Sul, não foi atendido. 

Conforme informações de uma das maiores empresas de sementes do mercado, em 

2017 houve uma quebra de safra em função dos grande volume de chuvas ocorrido em Mato 

Grosso, Bahia e região do triângulo mineiro. Esse impacto foi sentido nas usinas, que não 

tiveram disponibilidade de sementes para o plantio das áreas inicialmente planejadas. O 

reflexo da adoção da tecnologia foi expressa na declaração da empresa que afirmou: “A 

nossa demanda por semente de crotalária pelas usinas tem crescido de 15 a 20% ao ano. 

Alguns grupos (de usinas) plantam todo ano. Outras esporadicamente, mas a demanda é 

crescente.” 

Por essa razão, a área plantada em 2017 com crotalária em sistemas de produção de 

cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul não foi alterado, apenas foi considerado o número 

de usinas utilizando a tecnologia, que ampliou de 3 para 5 clientes. 
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1.6 Fonte dos dados 

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

agrícolas de 3 usinas de cana-de-açúcar em operação no Mato Grosso do Sul. Foi utilizado 

o Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica da Agropecuária – 

Ambitec Social.  

 

Tabela 1.6.1 – Número de consultas realizadas por m unicípio 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal 

Total 

Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Rio Brilhante MS    1 1 

Caarapó MS    1 1 

Nova Andradina MS    1 1 

Total      3 3 

 

 

1.7 Beneficiários 

Os beneficiários da tecnologia são, principalmente, usinas produtoras de açúcar e 

álcool, assim como agricultores que utilizem a cultura da cana-de-açúcar em seu sistema de 

produção. 

No caso das usinas, os benefícios ambientais e sociais serão destacados a seguir na 

discussão dos indicadores avaliados. No entanto, alguns aspectos, principalmente 

econômicos podem ser destacados, como a possibilidade de obtenção de selos e programas 

de qualidade, que agregam valor ao produto comercializado no mercado, como açúcar, por 

exemplo, que pode ser melhor remunerado pelas indústrias que compram a matéria-prima 

que compõe produtos diferenciados para o consumidor. Nesses casos, o uso de práticas 

ambientalmente sustentáveis é um dos aspectos levados em conta para que as usinas 

recebam os selos de qualidade na produção da matéria-prima.  

Até o momento ainda não foram identificados produtores rurais tradicionais utilizando 

a tecnologia, até mesmo porque as práticas que envolvem o sistema de produção da cana-
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de-açúcar com este perfil de usuário associam a cultura da soja ou outras culturas em 

sucessão. 

Indiretamente, outros beneficiários que podem ser apontados: 

a) empresas ou produtores de sementes de crotalária, já que favorece o mercado 

para esta cultura. 

b) indústria processadora, que utiliza um componente diferenciado na composição 

dos seus produtos, que foi gerado de forma sustentável e portanto agrega valor 

final na cadeia produtiva. Parte destas indústrias alimentícias fazem parte dos 

mesmos grupos que atualmente também detém o controle destas usinas 

produtoras. 

c) consumidores finais, que terão acesso a um produto que utilizou em parte de suas 

etapas de produção o uso de práticas sustentáveis, que promovem o aumento de 

produtividade por área com menor degradação dos recursos naturais.  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

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

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

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

nitrogênio, é um aspecto altamente favorável do ponto de vista tecnológico e ambiental. 

Outro ponto a ser considerado são os resultados apontados com ganhos em produtividade 

e correlacionados a aspectos econômicos no sistema de produção quando comparado ao 

sistema cultivado sem crotalária. 

Outros impactos também podem ser destacados, pois resultam em benefícios 

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

novas áreas; b) aumento do lucro, como resultado do aumento de produtividade por área; c) 

melhoria da qualidade do solo e, d) melhoria do sistema de produção com utilização de 

práticas sustentáveis, que são reconhecidas com programas e selos de qualidade que 

agregam valor ao produto gerado por estas empresas/usinas. 

Um dos principais benefícios apontados pelos usuários da tecnologia, associado ao 

incremento da produtividade é a redução de problemas causados por assoreamento de sulco 

ou assoreamento de plantio, principalmente em áreas de solo mais arenoso. 
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No mercado de sementes, a adoção da tecnologia proporcionou aos produtores (de 

sementes) aumento na produção e comercialização de espécies de crotalária.  Isso porque 

algumas crotalárias, tem uma grande demanda inclusive por produtores que cultivam 

grandes áreas com soja e milho e utilizam a adubação verde para controle de pragas, como 

nematoides. Nesse caso, a demanda tem se mostrado crescente visto as diversas utilizações 

atribuídas a estas plantas de cobertura em diversos sistemas de produção, incluindo a 

crotalária no sistema de produção de cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1 Avaliação dos Impactos Econômicos 

 

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

 

 

3.2 Análise dos impactos econômicos 

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

cana-de-açúcar utilizou-se o indicador de incremento de produtividade, visto que se compara 

os ganhos em produtividade e correlacionados a aspectos econômicos no sistema de 

produção quando comparado ao sistema cultivado sem crotalária. 

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

hectare, auferido pela adoção da tecnologia e o Benefício Econômico Regional - BER.  

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

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

dos benefícios gerados. 

Os ganhos líquidos são decorrentes do cultivo da crotalária como adubação verde na 

renovação dos canaviais, beneficiando o novo canavial que será implantado. 

Na avaliação econômica, os preços de mercado, por tonelada de cana-de-açúcar, 

foram atualizados para o mês de novembro de 2017, pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP- DI) da Fundação Getúlio Vargas.  
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Em 2015, ano do início da adoção do uso da crotalária no sistema de produção de 

cana-de-açúcar, o ganho unitário foi de R$ 1.374,74, por hectare, enquanto que em 2017  

caiu para R$ 680,56 , em consequência da redução da produtividade média dos canaviais e 

do preço pago por tonelada de cana-de-açúcar em 2017 (Tabela 3.2.1) 

 

 

 

Tabela 3.2.1 Ganhos Líquidos Unitários 

Ano 

Unidade 

de Medida       

UM 

Rendimento 

Anterior/UM 

(t) 

Rendimento 

Atual/UM    

(t)  

Preço 

Unitário 

R$/UM (C)  

Custo 

Adicional 

R$/UM (D) 

Ganho Unitário  

R$/UM                 

E=[(B-A)xC]-D 

2015 ton 109,46 134,12 55,75  1.374,67 

2016 ton 79,67 95,33 63,58  995,61 

2017 ton 72,19  83,02  62,84  680,56  

 

 

 

Considerando que a participação da Embrapa Agropecuária Oeste, no 

desenvolvimento da tecnologia é de 80%,  o ganho líquido da Embrapa,  em 2015 foi de R$ 

1.374,67 , por hectare, enquanto que em  2017, com a queda  da produtividade, reduziu para 

R$  680,56 (Tabela 3.2.2).  

Em 2015, a  área de adoção  do uso da crotalária na renovação dos canaviais era de  

17.024 ha, enquanto que em 2016 foi de  22.745 ha, mantendo-se a mesma área em 2017.  

Devido à redução do preço por tonelada de cana-de-açúcar na safra 2017, os 

benefícios econômicos regionais - BER, foram reduzidos. De  R$ 18,72 milhões, em 2015, 

para R$ 12,38 milhões, em 2017  (Tabela 3.2.2).  
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Tabela 3.2.2 Total dos Benefícios Econômicos Region ais 

Ano Participação 

da Embrapa 

%    (F) 

Ganho 

Líquido da 

Embrapa 

R$/UM   

G=(ExF) 

Área de Adoção: 

Unidade de 

Medida-UM 

Área de 

Adoção: 

QuantxUM 

(H) 

Benefício 

Econômico 

I=(GxH) 

2015 80%  1099,74 
ha 

17.024 18.722.281,69 

2016 80% 796,49 805,55 22.745 18.116.303,96 

2017 80% 544,45  22.745 12.383.610,20 

 

 

 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1 Avaliação dos Impactos 

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

 

 

4.1.1 Aspecto emprego 

Os impactos sociais relativos ao aspecto emprego podem ser visualizados na Tabela 

4.1.1. A adoção da tecnologia implicou em aumento na capacitação dos empregados e/ou 

responsáveis pela atividade, com índice de 2,25. Esse relato reflete que apesar da tecnologia 

já ser adotada em outras regiões produtoras do país, algumas características relacionadas 

ao manejo da crotalária precisaram ser adequadas para a situação de Mato Grosso do Sul, 

onde as usinas trabalham com condições distintas de solo e clima. O trabalho de pesquisa 

desenvolvido pela Embrapa Agropecuária Oeste, nesse sentido, ao mesmo tempo que 

trouxe novas alternativas para o sistema de produção em Mato Grosso do Sul também 

evidenciou que há demandas e necessidade de transferência de tecnologias e capacitação 

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

como propriamente transferência de tecnologias, também foram responsáveis por estimular 

a prática da adubação verde entre o setor produtivo. A iniciativa da pesquisa em trabalhar 

em parceria com a usina reforçou muito os aspectos relacionados à credibilidade do 

resultado, que implica não apenas em uma demonstração de dados, mas sim na 



 12 

representação real de uma situação, onde o trabalho foi conduzido na própria usina. Esse é 

um fator que foi apontado por outras usinas como “case de sucesso”, o qual foi replicado por 

outras empresas, as quais foram consultadas neste trabalho de avaliação da tecnologia.  

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

de mão-de-obra e sim, na readequação da equipe, já que houveram alterações no 

planejamento e execução das atividades de campo. Isso ocorreu pela substituição das 

operações de gradagem e controle de plantas invasoras pelo plantio e manejo da crotalária. 

Essa questão foi destacada pelos entrevistados, que sob o olhar da empresa é um 

atrativo, tendo em vista que não gera custos com contratação extra de mão-de-obra, ou seja, 

o ajuste nas atividades de planejamento e implementação é suficiente para que a prática 

possa ser utilizada.  

 

4.1.1.1 Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego  

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Capacitação Sim  2,25 2,25 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim  0,00 0,00 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim  0,00 0,00 

Qualidade do emprego  Sim  0,00 0,00 

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

 

O indicador capacitação foi destacado como necessário tanto para as atividades 

relacionadas ao manejo fitotécnico, como também no planejamento das áreas onde a prática 

seria implementada. Informações como época de plantio, espaçamento e população de 

plantas, escolha das espécies de crotalária, assim como controle mecânico e/ou químico da 

cultura são as principais dúvidas que foram elencadas. Nesse sentido, foi apontado pelos 

entrevistados que a capacitação foi fundamental para adotar a tecnologia.  

As capacitações realizadas pela equipe de pesquisa tiveram início ainda no final de 

2014. A programação de um curso de capacitação continuada teve como objetivo demonstrar 

os resultados que estavam sendo desenvolvidos/validados em parceria com uma das usinas. 

A programação foi posta em diferentes fases da cultura, procurando abordar exatamente os 
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aspectos a serem observados em todo o ciclo da crotalária e no plantio da cana sobre 

palhada. Assim, os módulos foram estabelecidos: a) Plantio da crotalária; b) Manejo químico 

e mecânico de espécies de crotalária e c) Plantabilidade e produção de cana-de-açúcar 

sobre palhada de crotalária. 

Os módulos procuraram atender antecipadamente a cada etapa que seria efetivada 

no campo pelas usinas, procurando assim antecipar as informações para o estabelecimento 

da prática pelos técnicos. 

Outro indicador apontado pelos entrevistados quando questionados sobre qual fator 

os levou a adotar a prática, foi a experiência exitosa que estava sendo compartilhada por 

outra usina. Esse apontamento reforça a importância da parceria na realização de trabalhos 

de pesquisa, assim como de validação e transferência de tecnologias.   

 

 

4.1.2 Aspecto renda 

Os impactos sociais relativos ao aspecto renda podem ser visualizados na Tabela 

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

açúcar, apontou o índice geração de renda no estabelecimento, com de destaque positivo 

de 9,58. Nesse caso os entrevistados relataram que a utilização da crotalária reduziu outro 

problema frequente que implicava em perdas de produtividade e/ou aumento nos custos com 

o replantio da cana-de-açúcar: o assoreamento de sulco. Esse fator foi mais evidente nas 

usinas localizadas em regiões onde a textura do solo é mais arenosa e portanto, a ocorrência 

de assoreamento de sulco é mais frequente.  

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

de 6 a 12 ton/cana/ha, assim como relato de incremento de até 15% em produtividade, com 

redução de até 100% nas perdas com plantas por assoreamento de sulco em solos de textura 

mais arenosa. Nesse sentido, a tecnologia trouxe outros benefícios além dos esperados em 

relação aos atributos específicos relacionados ao solo, contribuindo diretamente na operação 

de plantio. 

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

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

nitrogênio fixado pela crotalária, sem prejuízos à produtividade esperada. As demais usinas 

relataram que a opção por manter a mesma quantidade de nitrogênio na formulação da 
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adubação está relacionada ao desenvolvimento inicial das plantas de cana-de-açúcar, mas 

que pretendem avaliar melhor essa condição nas próximas safras com objetivo de reduzir a 

adubação nitrogenada futuramente.  

Duas usinas entrevistada relacionaram a utilização da tecnologia como prática 

sustentável que pode integrar parte de uma série de requisitos para que a empresa possa 

receber selos de qualidade e certificação. Esse é outro aspecto que interfere diretamente no 

quesito renda, já que há valor agregado ao produto final. Nesse caso, o açúcar fornecido à 

indústrias para o preparo de alimentos e bebidas, recebe um “selo verde” e é comprado com 

preço diferenciado. Para estas empresas/usinas fornecedoras, a preocupação com o bom 

uso dos recursos naturais têm sido uma demanda crescente e que também remunera. A 

presença da pesquisa no desenvolvimento e divulgação da informação para que esse 

objetivo seja alcançado é evidenciado nas falas dos entrevistados, que relatam a importância 

de ter acessível TPPS que viabilizem a produção agropecuária com qualidade e 

comprometimento com a melhoria do meio ambiente. 

Além destes critérios de certificação e qualidade na produção, também foi evidenciado 

por um dos entrevistados que esta prática também faz parte de um TAC (termo de ajuste de 

conduta), imposto por órgãos ambientais com vista ao controle de erosão em áreas em 

estado de degradação ou suscetíveis a outras práticas que fazem parte do sistema de 

produção. 

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

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

conservação dos recursos naturais, especialmente ao solo e os benefícios oriundos do uso 

da tecnologia. 

 

4.1.2.1 Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Geração de Renda do estabelecimento Sim  9,58 9,58 

Diversidade de fonte de renda Não  --- --- 

Valor da propriedade  Sim  3,42 3,42 

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

Os impactos sociais relativos ao aspecto saúde podem ser visualizados na Tabela 

4.1.3. A tecnologia proporcionou aumento no indicador saúde ambiental e pessoal com 

impacto positivo igual a 0,80. Isto é creditado à redução da utilização de agrotóxicos, 

considerando a prática da utilização da crotalária reduz o controle de plantas invasoras em 

áreas que estariam descobertas ou em pousio. Outros benefícios apontados referem-se à 

redução da emissão de poluentes atmosféricos, poluentes hídricos e de geração de 

contaminantes do solo. Em geral, não houve alterações relacionadas ao acesso a esporte e 

lazer com a adoção da tecnologia. 

 

4.1.3.1 Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Saúde ambiental e pessoal Sim  0,80 0,80 

Segurança e saúde ocupacional Sim  0,00 0,00 

Segurança alimentar Não  --- --- 

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

 

 

4.1.4 Aspecto gestão e administração 

Na Tabela 4.1.4 estão apresentados os impactos sociais de gestão e administração. 

A tecnologia da utilização da crotalária no sistema de produção da cana-de-açúcar, 

proporcionou melhorias na capacitação dirigida à atividade. Esse índice está relacionado à 

dedicação e perfil do responsável e obteve um impacto positivo de 3,08.  

Ficou evidenciado no diálogo com os entrevistados que a capacitação dirigida à 

atividade foi aspecto relevante para adoção da tecnologia, conforme abordado também no 

item 4.1.1 relacionando este componente com a necessidade de capacitação da equipe de 

trabalho. Outros indicadores não foram alterados, quando comparados ao sistema 

tradicional, como horas de permanência no estabelecimento, por exemplo. Os ajustes que 

foram feitos no aspecto da gestão foram basicamente relacionados ao manejo e condução 

das atividades no campo. Não foi relatado aumento ou diminuição de horas de expediente. 
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Quanto ao modelo formal de planejamento, este já era executado anteriormente e a prática 

adotada foi apenas incorporada como proposta. 

O uso do sistema planejamento e contábil que já era utilizado pelas equipes 

técnicas/agrícolas em todas as usinas entrevistadas foi adaptado para incluir as operações 

relacionadas ao plantio e manejo da crotalária.  

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

assistência técnica. Esse fato foi relacionado à necessidade de atendimento técnico em vista 

da utilização de novas práticas, incluindo o uso e manejo da crotalária no sistema de 

produção de cana-de-açúcar. 

 

4.1.4.1 Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Dedicação e perfil do responsável Sim  3,08 3,08 

Condição de comercialização Sim  0,03 0,03 

Reciclagem de resíduos  Sim  0,00 0,00 

Relacionamento institucional Sim  1,33 1,33 

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

 

 

4.2. Análise dos Resultados 

O Índice Geral de Impacto Social da tecnologia resultante das entrevistas com os 

adotantes da tecnologia alcançou valor igual a 1,29 numa escala variável de -15 a +15.  

A variável geração de renda do estabelecimento foi o que obteve o maior índice, no 

valor de 9,58, indicando que a tecnologia trouxe melhorias em todos os aspectos renda, 

principalmente em fatores como segurança, estabilidade, melhoria na distribuição e 

montante da renda. Um dos apontamentos mais citados foi o incremento em produtividade 

da cultura da cana-de-açúcar plantadas sob a cobertura de crotalária. Como discutido 

anteriormente, este aumento está diretamente relacionado à redução em praticamente 100% 

das ocorrências de assoreamento de sulco, principalmente em solos mais arenosos. Nesse 
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aspecto, a cobertura de crotalária é essencialmente benéfica, pois além de evitar este 

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

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

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

um dos entrevistados. 

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

impacto positivo igual a 3,42. Este valor é devido aos benefícios gerados pela tecnologia que 

promovem melhoria na conservação dos recursos naturais, um dos principais aspectos 

apontados pelos entrevistados. Este índice implica sobretudo na sustentabilidade do sistema 

de produção, assim como outras técnicas e processos utilizados pela usina, que inclui a 

adubação verde como uma das práticas adotadas. Este é um dos requisitos/tecnologias que 

foram incorporados para obtenção dos selos e certificados de qualidade, que ao final, 

garantem uma remuneração diferenciada para o açúcar comercializado. 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 1,29 1,29 

 

 Embora a partir das entrevistas foram questionados números relativos à produção, 

produtividade e rentabilidade, os entrevistados não manifestaram claramente tais valores, 

apenas expressos os percentuais de produtividade.  

 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

5.1 Avaliação dos impactos ambientais 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC?  sim ( X )  não (   ) 
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5.1.1 Alcance da Tecnologia 

Atualmente, estima-se que no estado de Mato Grosso do Sul exista, em 2017, uma 

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

Apesar desta prática já ser conhecida e utilizada em outros estados produtores, no Mato 

Grosso do Sul, estado com recente histórico na produção da cana-de-açúcar, ainda é pouco 

utilizada. De acordo com as estimativas realizadas, são apontados 2,8% da área utilizada 

quando comparado ao total da área com plantio de cana. O acompanhamento da sua adoção 

iniciou em 2015, logo após os primeiros resultados de pesquisa, validação e transferência 

de tecnologias serem compartilhados com o setor. 

Embora várias indicações, recomendações e resultados de pesquisa que apontem 

para o sistema de produção da cana-de-açúcar validado para outros estados produtores, os 

técnicos que atuam diretamente em Mato Grosso do Sul, muitas vezes oriundos de outros 

pólos produtores, principalmente São Paulo, apontam que as variáveis de solo e clima em 

MS são diferenciados e portanto a utilização de “pacotes tecnológicos” nem sempre tem 

demonstrado a mesma eficiência para as condições locais. Alguns dos entrevistados 

comentaram que mesmo atuando em outros estados e utilizando a prática da crotalária em 

áreas de reforma, ainda assim necessitaram das informações e orientações da Embrapa 

para estabelecer de forma mais eficiente o manejo da crotalária nas condições de Mato 

Grosso do Sul. As variáveis mais apontadas foram solo e clima diferenciados. Nesta mesma 

lógica, outras linhas de atuação foram apontadas, como manejo do solo, pragas e doenças, 

entre outros.     

Conforme discutido no item 1.5, o interesse pelas usinas por esta prática vem 

crescendo e a área aumentando ano a ano. Em 2017 o fato de não haver sementes 

disponíveis de crotalária foi um aspecto que não permitiu a expansão das áreas de plantio. 

Houve, no entanto, novas usinas adotando a prática. 

 

 

5.1.2 Eficiência Tecnológica 

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

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

nas variáveis de frequência de aplicação. Não houve alteração relacionada à variedade de 

ingredientes ativos e toxidade dos produtos fitossanitários utilizados pelos adotantes da 

tecnologia. Além disso, percebeu-se que houve redução no uso de fertilizantes formulados e 
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micronutrientes, contribuindo para melhoria ambiental proporcionado pela tecnologia. Esse 

fato está relacionado diretamente com as características que a tecnologia incorpora. Foi 

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

açúcar, pode requerer até 3 aplicações de herbicida para controle de plantas espontâneas, 

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

incorporado pela cobertura morta (da crotalária) no solo é outro fator positivo que em um dos 

casos relatados, houve redução de 50% da adubação nitrogenadas quanto comparado ao 

sistema tradicional de plantio da cana. Quanto a utilização de combustíveis fósseis, o 

coeficiente de impacto de 0,33 indica que a tecnologia apresenta moderada diminuição do 

uso de diesel necessário para conduzir a atividade. Isso ocorre em função da redução das 

operações relacionadas ao controle de plantas invasoras/espontâneas. Não foi apontado 

abertura de novas áreas para plantio utilizando a tecnologia, como foi observado no item 

“Uso de recursos naturais” mas sim ampliação da área de cultivo com crotalária antecedendo 

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

 

 

Tabela 5.1.2.1  Eficiência Tecnológica 

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 

materiais 

Sim 

 1,05 1,05 

Uso de energia Sim  0,33 0,33 

Uso de recursos naturais Sim  0,67 0,67 

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

 

 

 

5.1.3 Conservação Ambiental 

Os impactos ambientais, relativos ao aspecto conservação ambiental, podem ser 

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

a tecnologia apresenta diminuição de gases de efeito estufa, material particulado/fumaça, 
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odores e ruídos. Este índice é observado e as evidências empíricas relatadas pelos usuários 

da tecnologia corroboram com a afirmação de que há melhorias nos aspectos referentes à 

qualidade do ar, emissão de gases de efeito estufa e qualidade do solo. Nesse sentido, os 

entrevistados afirmam que a adoção da tecnologia com a incorporação da adubação verde 

no sistema produtivo tem contribuído com grande aumento da variável qualidade do solo, 

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

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

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

do solo, já que o volume e a profundidade das raízes auxiliam neste processo.  

Um dos aspectos de melhoria da qualidade do solo apontada pelos entrevistados, 

refere-se ao aporte de matéria orgânica e nutrientes ao solo, com destaque para o nitrogênio 

fornecido por estas culturas. Na visão destes usuários, este é um grande benefício que tem 

contribuído para o aumento da produtividade das culturas e redução de custos, 

principalmente quando comparado ao sistema tradicional que utiliza adubação nitrogenada. 

No entanto, o principal benefício relacionado à tecnologia, é o aporte de massa de crotalária 

sobre o solo, que evita a ocorrência de assoreamento de sulco (erosão dentro do sulco) após 

o plantio da cana-de açúcar, condição está em que a cultura é suscetível. Quando da 

ocorrência deste assoreamento, há a necessidade de replantio, o que onera o custo de 

produção, pois requer nova operação e novos custos associados. 

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

turbidez e do assoreamento de rios e córregos, uma vez que não há escorrimento de água 

para os mananciais. O índice obtido para esta variável foi de 2,25. Este índice está 

diretamente relacionado com a redução das ocorrências de problemas relacionados ao 

assoreamento de sulco, já que a cobertura da crotalária no solo auxilia na absorção e 

infiltração da água no solo. 

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

quesito, não há indicativo de perda de vegetação nativa, perda de corredores de fauna e 

perda de espécies/variedades caboclas. Do contrário, sabe-se que a utilização de adubos 

verdes podem promover a diversidade de insetos benéficos (controle biológico), mas este 

fator não foi apontado por nenhum dos entrevistados. 
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Tabela 5.1.3.1 Conservação Ambiental para AMBITEC A gro 

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Atmosfera Sim  0,93 0,93 

Capacidade produtiva do solo Sim  14,17 14,17 

Água 

Biodiversidade 

Sim 

Sim  

2,25 

0,00 

2,25 

0,00 

Geração de resíduos sólidos Não  --- --- 

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

 

 

5.1.4 Recuperação Ambiental 

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

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

ecossistemas degradados, sobretudo relacionado à recuperação de solos degradados. Não 

há relação direta na recuperação de áreas de reserva legal e preservação permanente, pois 

não houveram alterações ocasionadas pelo uso da tecnologia nestas áreas. Dessa forma, 

na visão dos entrevistados, a tecnologia da utilização da crotalária no sistema de produção 

da cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, é parte integrante de uma série de práticas que 

tem demonstrado grande benefícios na melhoria da qualidade do solo e uma grande aliada 

no manejo de áreas que até então permaneciam em pousio antes do plantio de uma nova 

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

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

melhorias aos sistemas produtivos.  

 

Tabela 5.1.4.1  Recuperação Ambiental 

Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

Recuperação Ambiental Sim  0,60 0,60 

*’ Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial 
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5.2 Índice de Impacto Ambiental 

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

de-açúcar é altamente positiva no aspecto ambiental, obtendo um índice igual a 2,56, de uma 

escala variável de -15 a +15. Este resultado indica que a tecnologia, além de ser uma 

alternativa economicamente viável, proporciona melhoria da qualidade do solo e 

sustentabilidade ambiental no sistema de produção. Este conceito é muito bem evidenciado 

pelos entrevistados que adotam a tecnologia, pois os ganhos obtidos em produtividade e 

melhoria do ambiente produtivo é percebido em diferentes aspectos: aumento de 

produtividade, melhoria das condições do solo e redução de perdas ocasionadas 

(principalmente em solos arenosos) pela erosão/assoreamento de sulcos de plantio da cana. 

Outra variável importante e de destaque foi a diminuição no uso de agroquímicos, com 

um índice positivo de 1,05. Na percepção dos entrevistados, mesmo quando há a 

necessidade do manejo químico na crotalária, ainda assim a frequência de aplicações é 

inferior quando comparado ao controle de plantas invasoras no sistema em pousio.  

 

Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  

 2,56 2,56 

 

 

6. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS G ERADOS 

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

de Cana-de-Açúcar” foi positiva, apresentando índice geral de 2,56 em uma escala que varia 

de -15 a +15. 

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

favoreceu principalmente o incremento de matéria orgânica no solo e nitrogênio 

incorporados, assim como a cobertura do solo e consequentemente a melhoria na infiltração 

de água no solo, diminuição de perdas por evapotranspiração e redução na infestação de 

plantas daninhas, conforme apontados pelos entrevistados. Alguns destes aspectos 

favoreceram, sobretudo, a redução da ocorrência de assoreamento de sulco de plantio da 

cana e, por consequência, redução de perdas no plantio. Para alguns entrevistados, isso foi 

considerado efeito que resultou em aumento de produtividade. Na variável capacidade 

produtiva do solo, o índice de 14,17 evidenciou esta situação. 
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A variável geração de renda foi o que obteve o maior índice social, de 9,58. Este foi o 

outro aspecto apontado pelos entrevistados, principalmente no que se refere ao baixo custo 

de implantação e uso da tecnologia em vista dos benefícios gerados. A variável geração de 

renda foi o principal índice associado aos aspectos sociais, considerando os ganhos em 

produtividade, redução de custos com a adubação nitrogenada. Embora não apontado com 

tanta relevância pelos entrevistados, a utilização de boas práticas ou tecnologias 

sustentáveis também contribuem para que a empresa garanta a participação em programas 

de qualidade, que geralmente estão associados ao preço diferenciado do produto final. 

 Quanto às ações em transferência de tecnologias, este tema tem sido recorrente em 

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

acompanhada também pelos pesquisadores envolvidos e por outras usinas que pouco a 

pouco iniciam a incorporação da crotalária em seu sistema de produção. Cabe lembrar que, 

as iniciativas em pelo menos duas das 3 usinas entrevistadas não foram ao acaso. Em seu 

corpo técnico ou equipes, haviam profissionais que já tinham acompanhado a utilização da 

crotalária em outras regiões de São Paulo, no entanto, consideraram que as condições em 

Mato Grosso do Sul, em função do clima e tipo de solo, o manejo necessitava de ajustes. 

Esse foi o papel da equipe de pesquisa, que baseado nos aspectos regionais e no modelo 

de produção destas usinas, está promovendo as melhorias necessárias para aliar 

produtividade e sustentabilidade ao setor sucroenergético.  

 

 

 

7. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

7.1 -  Estimativa dos Custos 

Considerou-se os custos do projeto, em valores atualizados para o mês de dezembro 

de 2017, pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP- DI) da Fundação Getúlio Vargas, 

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

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

sistema de produção de cana-de-açúcar. 
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Tabela 7.1.1 Estimativa dos custos 

Ano 

Custos de 

Pessoal 

Custeio de 

Pesquisa 

Depreciação de 

Capital 

Custos de 

Administração  

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  

2010 147.540,58 19.815,48 3.492,24 11.693,05 9.906,29 192.447,64 

2011 152.845,04 18.614,16 4.575,18 15.570,45 9.304,33 200.909,15 

2012 224.976,93 15.425,55 5.394,84 14.543,51 7.715,34 268.056,17 

2013 225.455,61 8.516,47 7.211,29 15.037,50 4.257,02 260.477,90 

2014 58.393,57 2.571,74 2.722,33 1.719,55 4.374,18 69.781,37 

2015 66.136,38 1.841,64 3.927,07 2.233,18 3.132,36 77.270,63 

2016 66.573,46 1.953,77 2.768,50 1.679,88 3.321,21 76.296,82 

2017 41.667,82 5.091,00 1.535,08 1.039,65 1.840,00 51.173,54 

Total  941.921,56 68.738,81 31.626,52 63.516,78 43.850,73 1.196.413,21 

 

 

7.2 Análise dos Custos 

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

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

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

de R$ 1.196.413,21. Deste montante, R$ 68.738,81 foram gastos diretos com o custeio de 

pesquisa, correspondendo a 7,13 % do total.  

 

 

7.3 Análise Benefício/Custo 

A análise dos investimentos realizados com a inovação tecnológica considerou 

um horizonte de 7 anos. Verificou-se que a tecnologia é altamente vantajosa em todos os 

indicadores avaliados (Tabelas 7.3.1 e 7.3.2).  
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Tabela 7.3.1.  Análise dos investimentos da tecnologia  

Ano Fluxo de benefícios Fluxo de custos Fluxo de benefícios 

líquidos 

Taxa 

Interna 

de 

Retorno 

Relação 

Benefício/

Custo 

Ano 1 0 192.447,64 -192.447,64   

Ano 2 0 200.909,15 -200.909,15   

Ano 3 0 268.056,17 -268.056,17   

Ano 4 0 260.477,90 -260.477,90   

Ano 5 0 69.781,37 -69.781,37   

Ano 6 18.722.281,69 77.270,63 18.645.011,06   

Ano 7 18.116.303,96 76.296,82 18.040.007,14   

Ano 8 12.383.610,20 51.173,54 12.332.436,66 141,7% 2,12 

       

       

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

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

investimento, foi elevado, alcançando 141,7%. Esse indicador sinaliza que os investimentos 

são viáveis economicamente, pois superam a taxa mínima de atratividade.  

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

custos. Assim, a análise mostra que a tecnologia obteve índice de 2,12, indicando que a 

tecnologia é eficiente.  

Considerando as Taxas Mínimas de Atratividade (TMA) de 4,0%, 6,0%, 8,0%, 

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

somatório dos fluxos de caixa esperados trazidos ao ano zero, obtido pela diferença entre o 

valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa, a taxas de 

desconto de mencionadas, variou de R$ 36.566 milhões, quando a TMA foi de 4,0% a R$ 

15.215 milhões, quando a TMA foi de 18,0%. Esses resultados indicam que o montante em 

dinheiro que o produtor terá disponível ao final do projeto é muito superior ao investimento 

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

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

R$36.566 R$32.035 R$28.136 R$24.772 R$21.859 R$19.332 R$17.133 R$15.215 

 

 

 

 

 

8. AÇÕES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA  - 2015 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

1 1 Reunião Técnica para estabelecer Agenda 

em Agroernegia  

Dourados – 

MS 

Janeiro 

2015 

Local Técnicos  5 

2 1 Seminário sobre Manejo Químico e 

Mecânico das espécies de Crotalária 

Caarapó – 

MS 

Março 2015 

 

Regional Técnicos 28 

3 1 Seminário sobre Plantabilidade e Produção 

de Cana-de-Açúcar sobre Palhada de 

Crotalárias 

Caarapó – 

MS 

Abril 2015 Regional Acadêmicos 23 

4 1 Seminário sobre Sistemas e Manejo da 

Produção para Renovação de Canaviais 

Dourados – 

MS 

Agosto 

2015 

Regional Técnicos  

32 

 Subtotal  88 
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2016 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

1 Seminários nos temas: Manejo fitotécnico das 

culturas nos sistemas de renovação, Tratos 

culturais – soqueiras na cana-de-açúcar; 

Pragas  e Doenças; Adubação e nutrição; 

Fornecedores. 

Chapadão do 

Sul - MS 

Dourados – 

MS 

Março 

Junho 

Agosto 

Novembro 

Dezembro 

2016 

Local Técnicos  496 

2 Reuniões Técnicas sobre programação dos 

eventos em TT voltados para agroenergia, 

metodologia para o zoneamento agrícola de 

risco climático na cultura da cana-de-açúcar, 

trabalhos de pesquisa UFSCAR/RIDEZA. 

Dourados – 

MS 

Fevereiro 

Abril 

Junho 

Agosto 

2016 

Regional Técnicos 45 

 Subtotal  541 
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA  - 2017 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

1 1º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: PREPARO 

DE SOLO E PLANTIO DE CANA-DE-

AÇÚCAR / 3º CICLO DE SEMINÁRIOS 

AGRÍCOLAS – 2017 /BIOSUL 

Dourados – 

MS 

Março 2017 Regional Técnicos  140 

2 2º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: TRATOS 

CULTURAIS DE SOQUEIRA DE CANA-DE-

AÇÚCAR / 3º CICLO DE SEMINÁRIOS 

AGRÍCOLAS – 2017 /BIOSUL 

Dourados – 

MS 

Junho 2017 

 

Regional Técnicos 76 

3 3º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: PRAGAS E 

DOENÇAS NA CANA-DE-AÇÚCAR / 3º 

CICLO DE SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 

2017 /BIOSUL 

Dourados – 

MS 

Agosto 

2017 

Regional Acadêmicos 114 

4 4º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: 

MECANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

FROTA/ 3º CICLO DE SEMINÁRIOS 

AGRÍCOLAS – 2017 /BIOSUL 

Dourados – 

MS 

Setembro 

2017 

Regional Técnicos  

114 

 Reunião Técnica: Cooperação Técnica - 

Adecoagro/Embrapa 

Ivinhema- MS Outubro 

2017 

Local Técnicos 18 

 Reunião de Validação do Zoneamento 

Agrícola de Risco Climático da cana-de-

açúcar em MS 

Dourados – 

MS 

Abril 2017 Estadual Técnicos 15 

 Reunião Técnica - 4ª Reunião Anual de 

Variedades RB no MS 

Dourados – 

MS 

Agosto 

2017 

  63 

 6º SEMINÁRIO 2017 - BIOSUL: Nutriçãona 

cana-de-açúcar / Fornecedores - cana-de-

açúca/ 3º CICLO DE SEMINÁRIOS 

AGRÍCOLAS – 2017 /BIOSUL 

Dourados – 

MS 

Dezembro 

2017 

Regional Técnicos 150 

 SHOWTEC 2017: Palestra: Uso e manejo das 

crotalárias em sistemas integrados de 

produção 

Maracaju - 

MS 

Janeiro 

2017 

Estadual Técnicos e 

produtores 

 

 Subtotal  590 
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                                                 Treinamento de técnicos de usinas. Oficina no campo. 

 

 

 

 

Palestra durante ciclo de seminários 
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Apresentação de casos de sucesso das usinas e compartilhamento de conhecimento 

 

 

 

 

Divulgação de informações na imprensa 
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