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1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Desempenho da Fixação Biológica de Nitrogênio em Cultivares de 

Feijão-caupi Recomendadas para Roraima 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 
Benefícios para o Público Alvo 

 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 

X Inserção social e econômica da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e dos 

pequenos e médios empreendimentos 

 Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

O desempenho da fixação biológica de nitrogênio em cultivares de feijão-

caupi recomendadas para Roraima, visa oferecer alternativas para que os 

agricultores alcancem retornos econômicos, inserção social e o uso eficiente dos 

recursos naturais e da biodiversidade.  

A adaptação das culturas anuais, como o feijão-caupi e a soja, à tecnologia 

de para fixação biológica de nitrogênio (FBN), através da incorporação de 

inoculantes, tornou-se uma estratégia importante para o aumento da produtividade. 

Os mais recentes ensaios da Embrapa Roraima, através das pesquisas de 

SILVA, 2014, testaram duas estirpes para a cultivar de feijão-caupi BRS Guariba 

(BR 3262 e UFL03-84) e oito estirpes nativas do solo de Roraima, com aplicação de 

tratamento com 50 kg.ha-1 N e um controle sem inoculação e sem nitrogênio. 

Como resultado da eficiência tecnológica verificou-se o aumento do número e 

massa seca de nódulos das plantas de feijão-caupi, ou seja maior fixação de 

nitrogênio no solo. Deste ensaio, três estirpes nativas (ERR 24, ERR 40 e ERR 510) 

foram recomendadas por apresentar potencial inoculação.  

Dentre os benefícios da FBN na cultura do feijão-caupi, tem-se o suprimento 

de N para o desenvolvimento das plantas, o fornecimento de nitrogênio/proteína à 

alimentação humana, através dos grãos, e o aporte de quantidade significativa de 
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nitrogênio ao solo por meio da incorporação da matéria orgânica e fertilidade do 

solo. Com a adoção da tecnologia foi possível demonstrar o incremento na 

produtividade de grãos de feijão-caupi, ampliando assim a possibilidade de uso de 

inoculantes na cultura, reduzindo a quantidade de fertilizante nitrogenado. 

As pesquisas desenvolvidas na Embrapa Roraima visam a avaliar o potencial 

de inoculantes disponíveis no mercado em relação as estirpes nativas do solo de 

Roraima, atualmente estão em fase de experimentação inoculantes para cultura da 

soja, arroz. E seus impactos em relação ao uso adequado dos recursos naturais. 

Características do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), apesar de ser 

considerado uma cultura de subsistência, assume expressiva importância 

socioeconômica no cenário da agricultura roraimense, constituindo-se na principal 

fonte de proteína de baixo custo para a alimentação humana. De forma geral, os 

cultivos praticados no estado são de baixa adoção tecnológica, apresentando 

médias de produtividade entre 500 e 700 kg/ha (Oliveira Júnior et al., 2000, IBGE, 

2006). Um dos fatores responsáveis por esta produtividade é baixa fertilidade natural 

e dos teores de matéria orgânica dos solos do estado, especialmente em área de 

cerrado (Gianluppi, 1997).  

 

Como forma de elevar a produtividade desta cultura no estado, e baixar os 

custos de produção e elevar a renda do produtor rural, vislumbra-se a possibilidade 

de exploração da fixação biológica de nitrogênio (FBN), através da adoção da 

prática de inoculação das sementes com estirpes de bactérias do grupo rizóbio 

eficientes. Os trabalhos de referência sobre o FBN desenvolvidos, especialmente no 

Semiárido nordestino, têm mostrado a obtenção de rendimentos de grãos 

significativos com a utilização de inoculantes com estirpes eficientes (Martins et 

al.2003). Em experimentos conduzidos em campo, estes autores mostraram que foi 

possível obter rendimentos de grãos em tratamentos inoculados semelhantes ao uso 

de adubação nitrogenada na dose de 50 kg/ha, normalmente utilizada pelos 

produtores na região. 

 

O Feijão-Caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp], em Roraima, é mais conhecido 

como feijão regional, e é cultivado, principalmente, em pequenas áreas sob diversos 

sistemas de produção e, quase sempre, sem muito emprego das tecnologias 

disponíveis para a cultura. É utilizado na alimentação humana, na forma de grãos 

secos ou verdes e constitui uma importante fonte de proteínas para as populações 

de baixa renda.  A área cultivada com feijão-caupi em Roraima, na safra 2010, foi de 

3.000 ha, área três vezes maior que a cultivada em 2008, mostrando tendência de 

aumento na área cultivada. A produtividade média em 2016 foi de 1.200 kg/ha 

(SIDRA/IBGE 2010). 

Tendo em vista que o feijão-caupi é uma leguminosa que se beneficia da 

associação simbiótica com bactérias do gênero Rhizobium (FREIRE FILHO et al., 

2005), a leguminosa se desenvolve muito bem nas savanas, pois está adaptada ao 
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clima tropical e as características de solo arenosos de baixa fertilidade, 

diferentemente de outras leguminosas. 

 

O feijão-caupi apresenta boa adaptabilidade às condições edafoclimáticas do 

Estado de Roraima, tendo rendimento muito superior ao cultivo do feijão-comum 

(Phaseolus vulgaris L.) desenvolvido sobre estas condições ambientais, sendo a 

produção do feijão-comum afetada pelas altas temperaturas verificadas na região.  

 

A avaliação em área de pesquisas demonstraram que o feijão-caupi tem 

grande potencial e que a produtividade média do Estado tem muito a melhorar.  Para 

a recomendação da cultivar Guariba, foram realizados experimentos de comparação 

de produtividade com o feijão-caupi Vita 7 (material recomendado para o Estado de 

Roraima desde 1995). Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

 

 
 

 

 
 

Os resultados apresentados nas tabelas 1 e 2 foram obtidos em ensaios 

realizados nos anos de 2004 e 2005. Destacando que nas condições de sequeiro 

(CESPS) o resultado obtido é de 880 quilos/há e nas condições irrigada (CESPI) o 

resultado de 2085 quilos/há. Esses valores serão comparados com os resultados 

alcançados na base de produção familiar e de produção patronal.  

 

No ano de 2006 a cultivar BRS GUARIBA foi recomendada para o Estado, 

bem como as seguintes recomendações técnicas: correção de fertilidade do solo, 
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com base na análise química do solo e exigência da cultura; adoção da FBN, via 

inoculação das sementes com rizóbio especifico para feijão-caupi; recomendação da 

adoção do espaçamento de 50 a 60 cm entre fileiras com 10 a 12 plantas por metro, 

o correspondente a 200 mil plantas por hectare e quando a produção objetivar a 

produção de grãos, que a colheita seja feita após a secagem completa da vagem, 

para que a qualidade dos grãos não seja prejudicada.  

 

A adaptação desta tecnologia as áreas de mata e da savana em Roraima foi 

realizada nos anos de 2005 e 2006. Avaliações de desempenho da FBN promovida 

pela estirpe BR3267 na cultura do feijão-caupi, forneceu subsídios para a 

recomendação técnica desta estirpe. “Na avaliação da média do rendimento de 

grãos entre todos os locais, observou-se que não houve diferença significativa entre 

o rendimento de grãos do tratamento nitrogenado e o inoculado. O que significa 

dizer que a inoculação com a estirpe BR3267 seria capaz de substituir uma 

adubação nitrogenada de 80 kg/ha de N, mantendo uma produtividade de grãos 

superior a 1500 kg/há” (ZILLI et. al., 2007) 

Com base nos resultados obtidos recomendou-se a estirpe BR3267 para a 

inoculação de feijão-caupi no Estado de Roraima. Como os resultados mostraram, 

em área com baixa população de rizóbio estabelecida, os resultados da inoculação 

tendem a ser mais expressivos. Porém, sendo difícil ao produtor saber como está à 

população de bactérias fixadoras de nitrogênio no solo e o preço do inoculante ser 

reduzido, recomenda-se a inoculação em todas as áreas. A quantidade de 

inoculante a ser utilizada deve ser no mínimo de 600 mil células por semente, o que 

equivale a aproximadamente duas doses de inoculante comercial por hectare, sendo 

que a inoculação deve ser feita seguindo as instruções contidas na embalagem do 

produto (ZILLI et. al., 2007). 

O critério para avaliação do desempenho da FBN em cultivares de feijão-

caupi Recomendadas para Roraima visa comparar os sistema de produção do 

Feijão-Caupi (BRS Guariba), com a adoção tecnológica para redução de custos em 

relação ao modo tradicional de cultivo. Através da metodologia do excedente 

econômico, podemos mensurar os impactos econômicos das tecnologias, por meio 

de redução dos custos para o produtor, os impactos indiretos nos vários segmentos 

da cadeia, decorrentes de aumentos de produtividade, redução de custos, expansão 

de áreas e agregação de valor. 

 

 

 

 

 

1.4. Ano de Lançamento: 2004 
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1.5. Ano de Início de adoção: 2007 

1.6. Abrangência 

 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL X AC X DF  ES  PR  

BA X AM X GO  MG  RS  

CE X AP X MS  RJ  SC  

MA X PA X MT X SP   

PB X RO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PE X RR X 

PI X TO X 

RN X  

SE X 

 

1.7. Beneficiários 

 

No Estado de Roraima, o cultivo do feijão-caupi tem sido desenvolvido e 

incentivado na agricultura familiar, com baixo aporte tecnológico e por produtores 

patronais, especializados na produção de grãos e sementes.  

 

2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

Como já citado, no Estado de Roraima, o feijão caupi (Vigna unguiculata) é 

conhecido como feijão regional, desempenhando importante papel na busca pela 

segurança alimentar das famílias roraimenses, importância compartilhada com as 

demais regiões análogas, sendo o feijão caupi considerado “uma das fontes 

alimentares mais importantes e estratégicas para as regiões tropicais e subtropicais 

do mundo” (FREIRE FILHO et al., 2005).  

A cultura de feijão-caupi é uma das “principais alternativas sociais e 

econômicas de suprimento alimentar e geração de emprego, especialmente para as 

populações rurais” (FREIRE FILHO et al., 2005). Nas regiões Norte e Nordeste 

ocorrem com maior concentração do desenvolvimento desta cultura.  

A cadeia produtiva do feijão-caupi está composta por fornecedores de 

insumos (governo, atacadistas e varejistas), produtores (pequenos e grandes 

agricultores), distribuidores (feiras e mercados), e os finais que são os 

consumidores. Os impactos proporcionados são medidos através dos indicadores da 

planilha Ambitec Social, que serão descritos posteriormente.  

A adoção da tecnologia (FBN) gera impactos sobre a cadeia de produção. Os 

impactos direto são observados sobre os elementos ligados ao sistema de 
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produção: Fornecedores de Insumos e Unidade Produtiva. Os demais componentes 

da cadeia sofrem influência decorrente do ganho de produtividade ocorrido no 

campo, ou seja, pela maior oferta do produto. 

Fornecedores de Insumos: o impacto ocasionado no setor é positivo, pois 

com o aumento da produtividade através do uso de inoculante, existe uma tendência 

no mercado de aumentar a demanda por este insumo e pela semente de feijão 

caupi, consequentemente gerar lucros para setor.  

A redução no custo de produção se deve à eliminação do uso de fertilizantes 

nitrogenados. As pesquisas recentes comparam os ensaios com tratamento com 50 

kg.ha-1 N e um controle sem inoculação e sem nitrogênio, desta forma, a partir da 

avaliação de 2016, vamos adotar essa metodologia. No qual o custo de 50 kg.ha-1 

de adubação química nitrogenada passa a custar R$150,00, em comparação ao 

custo do pacote de 50 gramas de inoculante.  

As referências de pesquisa descrevem que nos sistema de produção se 

aplica convencionalmente 50 kg de N por hectare, em torno de 150,00 R$/ha-1 (50 kg 

de ureia por hectare), com a adoção da tecnologia e o uso de 250 gramas de 

inoculante para 50 quilos de sementes por hectare, 14,00 R$.ha-1 (7,00 R$ por 

pacote de 100 gramas), tem-se uma economia de 136,00 R$.ha-1, sem considerar o 

custo da operação da aplicação de N em cobertura. 

Pesquisas demonstraram que a inoculação das sementes com bactérias do 

gênero Bradyrhizobium substituiu a aplicação de 80 kg de N por hectare (LACERDA 

et al., 2004; MARTINS et al., 2003; SOARES et al., 2006; ZILLI et al., 2006, 2008). 

Estes trabalhos demonstraram o aumento em mais de 30% no rendimento de grãos 

de feijão-caupi com o uso da FBN. 

No âmbito da produção familiar, continuamos o acompanhamos da produção 

feijão-caupi junto aos agricultores familiares do P A Nova Amazônia. O plantio 

continua sendo incentivado pelo programa de desenvolvimento da agricultura e 

pecuária da Prefeitura de Boa Vista, que subsidiou o preparo da área para famílias 

no Projeto de Assentamento Nova Amazônia e direcionou a produção para merenda 

escolar, visando a geração de renda das famílias e estimular a qualidade na 

segurança alimentar da merenda escolar do município. A assistência técnica foi 

realizada pelos técnicos agrícolas municipais.  

Em 2015 a área plantada passou para 60 hectares no PA Nova Amazônia foi 

desenvolvido em três etapas: 1ª etapa com adoção das recomendações da cultura 

do feijão-caupi para região de savana; 2ª etapa com redução de 50% dos insumos; e 

3ª etapa plantio tradicional sem aplicação de adubos. A colheita iniciou na fase de 

maturação das vagens, ou seja, colheita do feijão-verde, no qual o mercado local 
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estabelece um preço que propicia uma maior geração de renda, com preço médio de 

R$3,00 pago ao produtor, preço praticado no programa de aquisição de alimentos. 

Na fase de colheita de grãos, o grupo de agricultores familiares contou com o apoio 

da Embrapa Roraima, em disponibilizar a colheitadeira. A comercialização da 

produção foi feita através da Cooperativa e destinada para o Programa Mesa Brasil, 

o que assegurou o pagamento imediato da produção. 

O processo de beneficiamento do feijão-caupi é feito pelos produtores de 

forma tradicional, pelo modo de bateação. O processo de armazenamento também é 

rústico e tradicional: as sementes passam por um processo de secagem, com a 

exposição das sementes ao sol e ao vento, ficam acondicionadas ao ambiente 

aberturo sobre uma superfície cimentada ou lona. Para assegurar o estoque de 

sementes, o processo de armazenamento requer que sejam observadas algumas 

condições mínimas, como a umidade inicial, grau de impurezas, contaminação por 

pragas, embalagens. Que após a seleção das sementes pode ser armazenadas em 

recipientes plásticos totalmente vedados.  

Os meios de comercialização são feitos pelos próprios produtores que em sua 

grande maioria entregam sua produção nas feiras, ou através de programas com 

PNAE, PRONAF e MESA BRASIL. Geralmente os feirantes são pessoas que não 

estão envolvidas na atividade agrícola, apenas na comercialização dos produtos aos 

consumidores e também atuam como distribuidores, revendendo o produto aos 

mercados e supermercados.  

3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1-  Avaliação dos Impactos Econômicos 

As unidades de medidas utilizadas para estimar o incremento de 

produtividade estão baseadas nos dados da Produção Agrícola Municipal – 

PAM/IBGE, no qual apresenta uma série histórica de área plantada, quantidade 

produzida e valor da produção da cultura do feijão. Vale ressaltar que as estimativas 

de produção e de safra realizadas pelo IBGE não caracteriza a variedade de feijão 

produzida no estado, mas conforme dados da Secretaria Estadual de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – SEAPA, existe predominância do feijão-caupi (Vigna 

unguiculata). 

 

 

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

3.1.1.- Impacto sobre a Produtividade (Incremento de Produtividade) 

Tabela 1 - Ganhos com o incremento de produtividade: 

 Rendimento 
Anterior/UM 

Rendimento 
Atual/UM 

Preço 
Unitário 
R$/UM 

Custo 
Adicional 
R$/UM 

Ganho 
Unitário 
R$/UM 

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

2005 658 1.736 1,80 -186,89 2.126,93 

2006 658 1.571 1,80 -254,08 1.898,02 

2007 666 1.658 1,80 -230,94 2.016,71 

2008 666 1.741 2,00 -357,37 2.507,35 

2009 666 1.828 2,00 -151,75 2.475,84 

2010 666 1.919 2,00 -230,67 2.737,56 

2011 666 1.600 2,15 -219,73 2.227,83 

2012 666 1.450 2,29 -236,90 2.033,57 

2013 812 1.200 2,63 -249,99 1.271,72 

2014 720 1.400 2,34 -259,18 1.851,51 

2015 800 1.500 3,00 -286,51 2.386,51 

2016 841 1.200 2,00 -240,00    958,00 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2 – Benefícios econômicos na região: 

Participação da 
Embrapa %  

Ganho Líquido 
Embrapa R$/UM  

Área de Adoção Benefício Econômico 
anual gerado pela 
adoção da tecnologia 

(F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

25% 531,73 125 R$66.466,60 

25% 474,51 125 R$59.313,15 

25% 504,18 125 R$63.022,07 

25% 626,84 125 R$78.354,84 

25% 618,96 370 R$229.014,76 

25% 684,39 370 R$253.224,43 

25% 556,96 370 R$206.074,28 

25% 508,39 370 R$188.104,92 

20% 254,34 400 R$101.737,87 

20% 370,30 400 R$148.121,07 

20% 477,30 500 R$238.651,00 

20% 191,60 800 R$153.280,00 

       

 
No ano base de avaliação ajustamos a área de adoção para o indicador de 

área colhida no município de Boa Vista, visto que o alcance tecnológica apresenta 

maior ação no município. Os preços aplicados são referências dos Preços 

Praticados no PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, para o Estado de 

Roraima. 

 

Outro fator a considerar é a unidade de medida (UM) em que se baseiam as 

estimativas de produção da cultura segundo os dados do IBGE, onde a estimativa 

está ponderada em quilos por hectare (kg/ha). Para o incremento de produtividade 
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do feijão caupi utilizou-se a tecnologia de inoculação com estipes de rizóbio que 

conforme pesquisa eleva rendimento em 55%.   

 

Com base no incremento de produtividade, identifica-se que os ganhos 

líquidos unitários oscilam durante o período analisado, e que durante os anos a 

tendência é de crescimento com a adoção do pacote tecnológico.   

 

Estima-se que o rendimento do sistema de baixa adoção de tecnologia 

alcance a média de 800 quilos por hectare de feijão caupi, e do sistema de produção 

recomendado a média de 1400 quilos por hectares entretanto no ano base 2016 

houve uma queda na produção devido ao grande período de seca pelo qual passou 

o Estado de Roraima com a média do sistema de produção recomendado para 1200 

Kh/ha, e os de baixa adoção tecnológica continuou na média de 750kg/ha. Para 

definirmos uma série histórica de produção adotamos os dados publicados pelo 

IBGE, no período de 2005 a 2016 como estimativa de rendimento anterior, pois 

estes dados condizem com os resultados do sistema de produção do feijão caupi 

com baixa adoção de tecnologia.    

 

Para os dados de rendimento atual adotamos a série dos resultados das 

pesquisas da Unidade que condizem com a realidade da produção de um sistema 

com adoção tecnológica recomendada.  

 

Os dados referentes a série histórica de 2005 a 2016 constam aos 

rendimentos da produção de familiar obtidos junto à Casa do Produtor Rural do 

Projeto de Assentamento Nova Amazônia, onde foram desenvolvidas ações do 

Programa Semear para o incentivo à produção grãos que estimula a produção de 

feijão caupi, oferecendo a mecanização para até 2 hectares, bem como o 

fornecimento de insumos como o NPK (adubo a base de nitrogênio, potássio, e 

fósforo), inoculantes e as sementes.  
 

 

Para atualizarmos o valor do custo de produção utilizamos a seguinte 
metodologia: 

 
Aplicou-se correção do IGP-M dos anos 2005 a 2016, tendo como base o 

valor do custo do produção recomendado pela Embrapa Roraima, publicado em 
2011.   

 

Ao analisar a redução de custo verifica-se que a economia obtida manteve a 

média de R$ (126,86), correspondente a redução do uso de fertilizantes 

nitrogenados. Convencionalmente aplica-se 20 kg de Nitrogênio por hectare, para 

avaliação de 2016, a referência passou para 50 kg/h-1 N. Para tanto o benefício 

econômico sugere os 800 hectares de área colhida de feijão caupi em Boa Vista em 

2016, obteve uma economia de R$ (20.297,60), no custo de produção em geral.  
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Tabela 3: Redução de Custos   

 
Ano Custos Anterior Kg/UM Custo Atual Kg/UM Economia Obtida R$/UM 

(A) (B) C=(A-B) 

2005 1.838,42 1.612,42 (222,00) 

2006 2.419,54    680,39 (1.739,14) 

2007 2.219,43    925,00 (1.294,43) 

2008 3.312,84    840,77 (2.472,07) 

2009 1.534,45 1.301,02 (233,43) 

2010 2.217,04    552,45 (1.664,60) 

2011    661,11    839,77 178,66 

2012     712,75    808,21 95,46 

2013     752,13    850,30 96,17 

2014     779,78    886,84 107,06 

2015     862,00    980,35 118,35 

2016     923,00 1.050,84 126,86 

 

Tabela 4: Benefícios econômicos na região: 

Participação da 
Embrapa %  

Ganho Líquido 
Embrapa R$/UM  

Área de Adoção Benefício Econômico  

(D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

25%                      (55,50) 125                (6.937,50) 

25%                     (434,79) 125              (54.348,26) 

25%                    (323,61) 125              (40.450,89) 

25%                    (618,02) 125              (77.252,89) 

25%                      (58,36) 370              (21.592,71) 

25%                    (416,15) 370            (153.975,25) 

25%                      44,66 370                  16.525,74 

25%                      23,86 370               8.829.89 

20%                      19,63 400               7.853,80 

20%                      21,41 400               8.564,80 

20%                      23,67 500             11.835,00 

20%                     25,37 800             20.297,60 

 

 

 

 

3.3. – Fonte de dados 

Tabela 5 Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal Total 
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Pequeno Médio Grande Comercial 

Boa Vista RR 01   01 05 

       

 

Nas entrevistas contamos com a participação de um grupo de pequenos 

produtores, localizados no Projeto de Assentamento do Nova Amazônia, nos limites 

de município de Boa Vista.  

 

4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1.- Avaliação dos Impactos 

 

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

 
Tabela 6 - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Capacitação Sim 0,42 1,75 1,09 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,06 1,00 0,53 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,09 0,40 0,25 
Qualidade do emprego  Sim 0,35 2,50 1,43 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 

A adoção do pacote tecnológico do sistema de produção de feijão-caupi com 

adoção de inoculante nas pequenas propriedades rurais entrevistadas, propiciou 

moderado aumento no nível de capacitação, pelo fato de que o produtor recebeu 

orientação para adoção da nova tecnologia, através do técnico agrícola da 

localidade, sendo complementada como noções de procedimentos de pós-plantio, 

maturação e colheita. A mão de obra predominante na área do produtor tipo 1, é 

tipicamente sem qualificação, mais com o alcance da tecnologia e assistência 

técnica o indicador pontuou positivo, demonstrando o aumento no nível de 

conhecimento entre os pequenos agricultores. Diferentemente dos produtor patronal 

que conta com nível de formação superior e acesso a informação.   

A oportunidade de emprego local nas pequenas propriedades aumentou 

significativamente considerando o fato da oferta de emprego ser diretamente na 

propriedade. Para os critérios origem do trabalhador e qualificação de mão de obra 

braçal, foi observado que nos projetos de assentamento devido a distância dos 

centros a mão de obra tem o peso maior entre os membros da família. Na área de 

produção patronal o incremento na produção, influencia na oferta de emprego, 
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exigindo um maior nível de instrumentação e conhecimento. Assegurando assim, o 

enquadramento na legislação trabalhista.  

As condições de oferta de emprego e condição do trabalhador no âmbito do 

pequeno produtor tipo 1, caracteriza-se com a oferta de emprego temporário, com 

pagamento de diária, ou em sua maioria conta com o empenho familiar na atividade 

o que gerou aumento moderado nesse critério. 

 

Tabela 7 - Impactos sociais – aspecto renda.  

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 0,46 2,50 1,48 
Diversidade de fonte de renda Sim 0,56 3,00 1,78 
Valor da propriedade  Sim 0,30 1,25 0,78 
     
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 

 

 

No aspecto geração de renda do produtor tipo 2,  que dizem respeito aos 

critérios de segurança e estabilidade, o pacote tecnológico propicia ampliação do 

mercado consumidor, sendo que a receita não está só estimada com os 

rendimentos do feijão, mais também, com culturas milho e soja. 

 

O nível de estabilidade proporcionado pela cultura feijão-caupi no âmbito 

empreendimento foi considerado de grande aumento. Já no item distribuição e 

montante da renda obtiveram moderado aumento, está centralizada pelos 

proprietários. O item diversidade de fonte foi avaliado como moderado aumento, 

pois há outras atividades agropecuárias no estabelecimento como: milho, soja e 

feijão.  

O valor da propriedade no produtor tipo 2 avaliou-se como moderado 

aumento, pois os investimentos em benfeitorias, e com a manutenção de usina de 

beneficiamento de grãos, de silos, de armazéns, e hospedaria para seus 

trabalhadores foram significativos. Os requisitos legais de conservação dos recursos 

naturais são atendidos em sua proporcionalidade tendo áreas destinadas a 

preservação permanente e reserva legal. Outras variáveis de valor da propriedade 

como preços de produtos e serviços;  conformidade c/ legislação e infraestrutura / 

política tributária, foram pontuados em moderado aumento por expressar legalidade 

com normas ambientais e trabalhistas.  

 

Tabela 8 - Impactos sociais – aspecto saúde 2012 
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Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Saúde ambiental e pessoal Sim - - - 
Segurança e saúde ocupacional Sim - - - 
Segurança alimentar Sim 0,28 2,00 1,14 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 

 

 

A variável segurança e saúde ocupacional pontuou negativamente devido a 

freqüência da exposição ao calor / frio e agentes biológicos, pelo fato que atividade 

expõe seus trabalhadores ao calor do sol durante o dia, e possibilidade de serem 

acometidos por agentes biológicos devido à picada de insetos e não estarem 

devidamente protegidos por equipamentos de proteção individual e coletivo. 

 

O indicador segurança alimentar referente à atividade pontua positivamente 

nas duas categorias de produtor, o que se reflete na atividade de produção do feijão-

caupi, no aumento da capacidade aquisitiva dos produtores, bem como, 

proporcionar o acesso a uma alimentação de qualidade aos trabalhadores e 

familiares.  A segurança alimentar também foi observada nas comunidades 

indígenas pois a produção de feijão-caupi favoreceu acesso diário (regularidade de 

oferta) ao alimento em quantidade adequada (suficiência da oferta), no período 

considerado de safra do produto.  

 
Tabela 9 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 2012 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,82 2,25 1,54 
Condição de comercialização Sim 0,10 0,30 0,20 
Reciclagem de resíduos  Sim - - - 
Relacionamento institucional Sim 0,12 1,50 0,81 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 

A dedicação e perfil do responsável do produtor tipo 2 demostra o 

planejamento e o gerenciamento da gestão da propriedade.  

O produtor tipo 2 comercializa o produto em forma de grãos no mercado local 

e no Estado do Amazonas. 

 As variáveis de reciclagem de resíduos permaneceram inalteradas por não 

ter sido constatado o aproveitamento dos resíduos e tão pouco tratamento de 

resíduos domésticos.   

O produtor tipo 2 as variáveis de dedicação e perfil do responsável obtiveram 

moderado aumento quanto à capacitação dirigida à atividade, constando-se que 
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nesse âmbito o produtor rural possui formação superior voltada a atividade, bem 

como, a capacitação do gerente da propriedade na formação técnica agrícola, e 

demais atividades contam com mão de obra especializada.  

As condições de comercialização foram consideradas de grande aumento, 

pois não há concorrência para o produtor, sendo ele detentor das vendas diretas, do 

processamento local, do armazenamento, do transporte próprio e ainda 

reconhecimento indiretamente do produto.  

A disposição de resíduos recebeu pontuação positiva, pois, o produtor 

informou que os empregados realizam a coleta seletiva da propriedade, destinam os 

resíduos domésticos orgânicos para reaproveitamento a alimentação dos animais, 

os demais resíduos sólidos são aterrados, há disponibilidade de banheiros, quanto 

tratamento de resíduos da produção, afirmou ter o reaproveitamento e destinação 

final para compostagem para adubação de pequenas áreas. 

4.2.- Análise dos Resultados 

Tabela 10 - Média do Impacto Social 2012 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

0,25 1,32 0,79 

 

 

Os impactos sociais da adoção do pacote tecnológico do Sistema de 

Produção do Feijão-Caupi (BRS Guariba) com adoção da Fixação Biológica de 

Nitrogênio - FBN na savana de Roraima foram positivos agricultura patronal 

(produtor tipo 2).  O produtor tipo 2 alcançou uma média relativamente alta, pois os 

benefícios sociais são superiores a do produtor tipo 1, por apresentar um maior nível 

de capacitação e conhecimento técnicos, ainda gerou uma maior oferta de emprego, 

etc. A média geral caracteriza a atividade como uma boa alternativa para reduzir os 

desequilíbrios sociais e econômicos do Estado. 

 

 

 

4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 

 
Tabela 11 - Número de empregos gerados. 

Ano Emprego adicional por unidade de 
área 

Área 
adicional 

Quantidade de emprego 
gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2005 0,16 125 21 
2006 0,16 125 21 
2007 0,16 125 21 
2008 0,16 125 21 
2009 0,49 370 180 
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2010 0,49 370 180 
2011 0,49 370 180 
2012 0,49 370 180 
2013 0,53 400 210 
2014 0,53 400 210 
2015 0,53 400 210 
 

 

4.4. – Fonte de dados 

O indicador de geração de empregos foi estimado através dos dados 

censitários sobre  

Através de dados censitários do município de Boa Vista, município de maior 
concentração da produção de feijão-caupi, calculamos o percentual de empregos 
gerados por hectare. 

Estabelecemos o seguinte indicadores: Percentual de pessoas ocupadas por 
hectare no município de Boa Vista, em áreas de produção de feijão-caupi. 

Tabela 1612 - Área plantada, área colhida, 
quantidade produzida e valor da produção da 

lavoura temporária  

= Percentual de pessoas ocupadas por 
hectare Tabela 1113 - Pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários em 31/12, total 
e de 14 anos e mais, por sexo e agricultura 

familiar 

 

Tabela 12 - Número de consultas realizadas por município. 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Boa Vista RR 05 1   05 

Total       

 

 

5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 

 

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

5.1.1.- Alcance da Tecnologia 
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Segundo dados do IBGE, 2014 a cultura do feijão-caupi é desenvolvida em 

uma área total de 2.654 hectares. Para este trabalho foram avaliados a área de 

produção do município de Boa Vista. 

5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

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 

-1,13 -0,75 -0,94 
Uso de energia Sim -1,06 -0,50 -0,78 
Uso de recursos naturais Sim -1,68 -2,00 -1,84 
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

Apesar de o feijão-caupi ser uma espécie de leguminosa que se adapta muito 
bem às condições ambientais do Estado, os insumos (corretivos e fertilizantes) são 
importantes para implantação da cultura, que em geral ocorrem em solos altamente 
intemperizados, acidificados, com baixa fertilidade e granulometria arenosa. 

 
Estes e os demais fatores abióticos, somados as exigências da cultura e aos 

fatores bióticos (pragas e doenças), conferiram valores negativos para o uso de 
agroquímicos, no âmbito tanto do pequeno produtor, quanto do produtor patronal. 

 
 Mesmo com a utilização da tecnologia de fixação biológica de nitrogênio 

(FBN) proporcionando uma redução na dependência do uso de insumo (fertilizantes 
nitrogenados), o acesso aos demais fertilizantes (potássicos e fosfatados), 
fomentado aos produtores pelo governo do Estado, via programa de incentivo a 
produção, conferiu um maior volume aplicado destes fertilizantes nas lavouras, 
quando comparado ao ano passado. 

 
Outros fatores também exerceram influência sobre a eficiência tecnológica: A 

expansão de área observada, bem como a conversão de novas glebas para o cultivo 
do caupi, acarretou no maior consumo de energia e água nas operações de irrigação 
de áreas mais extensas.  

 
 

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 0,00 0,00 0,00 
Capacidade produtiva do solo Sim -0,17 0,00 -0,09 
Água Sim 0,00 0,00 0,00 
Biodiversidade Sim 0,00 0,00 0,00 
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*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 

Apesar do item eficiência tecnológica ter demonstrado uma contribuição 
negativa da tecnologia quanto a dependência do uso de insumos, foi observado nas 
entrevistas e visitas a campo, aos dois tipos de produtores, que o cultivo do feijão-
caupi não tem implicado em alterações nos indicadores de conservação ambiental. 

 
Mesmo com o aumento de área não têm sido observados efeitos negativos 

sobre a qualidade da atmosfera, capacidade produtiva do solo, qualidade da água e 
biodiversidade. 

 
Mantiveram-se inalterados, pois em geral o maquinário utilizado é novo, 

estando em bom estado de conservação, emitindo baixos níveis de poluentes. Os 
cultivos são implantados em “nível”, a cobertura do solo com a cultura e 
posteriormente com a palhada evita a ocorrência de processos erosivos e 
contribuem para a adequada qualidade da água. A manutenção de APPs e 
Reservas Legais conferem sitos mantenedores da biodiversidade da região. 

 

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 0,11 0,40 0,26 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

Considerando a legalidade de se manter um percentual da área total da 

propriedade para manutenção de área de preservação permanente e reserva legal. 

O indicador recuperação ambiental pontuou positivamente, expressando uma média 

maior em relação ao ano anterior, para os pequenos produtores e comunidades 

indígenas, e ao produtor patronal.    

 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

-0,49 -0,36 -0,42 

Os fatores que influenciaram nessa ponderação foi maior utilização de 

recursos naturais, especificamente o uso do solo, e a utilização de insumos químicos 

para incorporar ao solo. Diferentemente do produtor patronal o nível de utilização de 

insumos químicos baixou significativamente, devido que a área de adoção já ter sido 

trabalha com outras culturas (soja e milho). Entre a cultura da soja, do milho e do 
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feijão-caupi há o compartilhamento do sistema de irrigação, o solo, da água 

influenciando no aumento moderado do uso de recursos para a cultura de feijão-

caupi.   

5.3. – Fonte de dados 

Nas entrevistas contamos com a participação de 01 produtor patronal, de 

grande expressão na produção de grãos, esse localizado na BR 174, no município 

de Boa Vista.  

Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Boa Vista RR 05  01  06 
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6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 

Tabela 6.1.1. - Impacto sobre o Conhecimento 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Nível de geração de novos conhecimentos  1 1 0 0,67 

Grau de inovação das novas técnicas e 

métodos gerados 
 1 3 0 1,33 

Nível de intercâmbio de conhecimento  1 1 0 0,67 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos  3 1 0 1,33 

Patentes protegidas  0 0 0 0 

Artigos técnico-científicos publicados em 

periódicos indexados  
 0 0 0 0 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia  0 0 0 0 

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%. 

 

Na presente avaliação o avanço do conhecimento, do desenvolvimento de 

pesquisas buscando a geração de novos conhecimentos e a inovação das técnicas 

e métodos para produção, já que as pesquisas consistem em avaliar rendimentos e 

minimizar custos. Percebeu-se a que adoção das técnicas recomendadas pelas 

pesquisas da Embrapa Roraima são adotas por instituições de ensino (Universidade 

Federal de Roraima – UFRR, Escola Técnica Agrícola – EAGRO) e pela Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA. 

6.2.- Impactos sobre Capacitação 

Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o ambiente 

externo 

  3 1 0 1,33 

Capacidade de formar redes e de estabelecer 

parcerias 

  3 3 1 2,33 

Capacidade de compartilhar equipamentos e 

instalações 

  1 0 0 0,33 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado   3 1 0 1,33 

Capacidade de trocar informações e dados 

codificados 

 0   0 1 1 

Capacitação da equipe técnica   3 0 0 1 

Capacitação de pessoas externas   1 0 0 0,33 

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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Em termos de capacitação ou formação de capacidades, a tecnologia propicia 

a articulação em rede de P&D e melhoria da capacidade de transferir estes 

conhecimentos para outros agentes, bem como, a melhora da capacitação da 

equipe e de clientes externos.  

6.3. - Impactos Político-institucional 

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 

institucional 

  
3 1 0 1,33 

Mudanças na orientação de políticas públicas   3 3 1 2,33 

Relações de cooperação público-privada   1 0 0 0,33 

Melhora da imagem da instituição   3 1 0 1,33 

Capacidade de captar recursos   0 0 1 1 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 

equipes 

  
3 0 0 1 

Adoção de novos métodos de gestão e de 

qualidade 

  
1 0 0 0,33 

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%. 

 

Em termos organizacionais ou político-institucionais os resultados decorrentes 

do desenvolvimento e da adoção da tecnologia, foram percebidos com a melhoria na 

de projetos na Unidade. E notáveis impactos na formulação de políticas públicas, 

nas relações com outras instituições e na própria imagem da Embrapa. 

 

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

Político-institucionais 

O pacote tecnológico do sistema de produção do feijão-caupi, possui 

expressiva contribuição nos impactos de conhecimento, por propiciar o avanço da 

Unidade quanto à geração de novos conhecimentos e a inovação das técnicas e 

métodos para produção, bem com, contribuir para socialização do conhecimento 

junto a instituições públicas e privadas.  É uma tecnologia que segue a diretriz do 

desenvolvimento sustentável, com o intuito de favorecer a sociedade local, 

favorecendo a produção de alimentos em áreas alteradas ou desmatadas. Induzindo 

o aumento da produção de ciência e tecnologia e de habilidades e competências nos 

atores envolvidos no processo agropecuário, tendo como consequência o impacto 

positivo na qualidade e quantidade de conhecimento à disposição dos produtores e 

da comunidade acadêmica, fomentando a inovação (dentro e fora da Unidade). 
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6.5. – Fonte de dados 

Na avaliação foram consultados três pesquisadores, membros da equipe 

responsável pela geração do pacote tecnológico. 

 

7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

Em Roraima a cultura do feijão-caupi é cultivado em pequenas áreas sob 

diversos sistemas de produção, sem muito emprego das tecnologias disponíveis 

para a cultura. Sua destinação é para a alimentação humana, na forma de grãos 

secos ou verdes e constitui uma importante fonte de proteínas para as populações 

de baixa renda.  

 

Os rendimentos estimados da produção em escala foram baseados nos 

dados de produção de IBGE, que estima que a produtividade média para 01 hectare 

seja de 800 quilos de feijão. Aplicando-se as recomendações do sistema de 

produção pode-se alcançar uma média de 1.200 por hectare, o que implica afirma 

que os produtores obtêm ganhos econômicos significativos com a tecnologia. 

   

No âmbito da produção de escala os impactos sociais foram muito bons 

propiciaram a geração de renda, bem como, a estabilidade no uso da cultivar e as 

recomendações de cultivo; e a segurança do produto em resposta ao incremento de 

tecnologias e ao advento das parcerias entre a pesquisa e a iniciativa privada. Um 

dos aspectos que apresentou melhora, mas em índices mais modestos, foi a oferta 

de emprego, que é gerado em pouca quantidade na produção, mas com melhor 

qualidade em qualificação e aspectos trabalhistas, conforme se detectou com a 

metodologia Ambitec. Já o aspecto “segurança e saúde ocupacional” mostrou 

índices negativos por expor os envolvidos na atividade a fatores de insalubridades 

como a exposição a agentes químicos.  

 

O índice de impacto ambiental negativo da tecnologia decorre das 

características dos solos serem de baixa fertilidade natural, o que justifica o uso 

intensivo de fertilizantes. A adoção do sistema de produção em um alcance de área 

superior ao ano anterior também condicionou um maior impacto negativo com 

relação, especificamente o uso do solo, e a utilização de insumos químicos para 

incorporar ao solo. Diferentemente, o produtor tipo 2, apontou que o nível de 

utilização de insumos químicos baixou significativamente, devido que a área de 

adoção já ter sido trabalha com outras culturas (soja e milho). Entre a cultura da 

soja, do milho e do feijão-caupi há o compartilhamento do sistema de irrigação, o 

solo, da água influenciando no aumento moderado do uso de recursos para a cultura 

de feijão-caupi.   

A cultura do feijão-caupi proporciona a inserção social e econômica 

agricultura familiar, por ser uma atividade que incrementa a renda dos produtores e 
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favorecer o aproveitamento das áreas alteradas ou desmatadas. Induzindo o 

aumento da produção de ciência e tecnologia e de habilidades e competências nos 

atores envolvidos no processo agropecuário, tendo como consequência o impacto 

positivo na qualidade e quantidade de conhecimento à disposição dos produtores e 

da comunidade acadêmica, fomentando a inovação (dentro e fora da Unidade). 

 

 



 24 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1. Estimativa dos Custos 

Tabela 13 - Estimativa dos custos: 

Ano 

Custos de 

Pessoal 

Custeio de 

Pesquisa 

Depreciação de 

Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de Transferência 

Tecnológica* 

Custo anual de geração da 

tecnologia 

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

2000 34.041,38 16.875,00 2.531,25 5.062,50  58.510,13 

2001 35.403,00 16.875,00 2.531,25 5.062,50  59.871,75 

2002 37.164,56 16.875,00 2.531,25 5.062,50  61.633,31 

2003 38.907,02 16.875,00 2.531,25 5.062,50  63.375,77 

2004 42.524,10 16.875,00 2.531,25 5.062,50  66.992,85 

2005 46.648,47 16.873,31 2.531,00 5.061,99 7.887,35 79.002,12 

2006 48.114,06 17.522,53 2.628,38 5.256,76 8.135,16 81.656,89 

2007 50.258,66 18.879,88 2.831,98 5.663,96 8.497,77 86.132,25 

2008 53.225,09 20.731,13 3.109,67 6.219,34 8.999,33 92.284,56 

2009 55.520,17 20.376,16 3.056,42 6.112,85 9.387,38 94.452,98 

2010 58.800,89 22.683,15 1.701,24 3.402,47 9.942,09 96.529,84 

2011 62.624,78 23.839,48 1.787,96 3.575,92 10.588,64 102.416,78 

2012 66.281,17 25.701,80 1.927,64 3.855,27 11.206,86 108.972,74 

2013 70.198,93 27.122,00 2.034,15 4.068,30 11.869,28 115.292,66 

2014 74.697,01 28.118,70 2.108,90 4.217,81 12.629,82 121.772,24 

2015 82.669,79 31.083,61 2.331,27 4.662,54 13.977,86 134.725,07 

2016   8.201,83 102.224,09 

 

5.111,20 10.222,41  125.759,53 

Total Geral 1.549.381,47 
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8.2 -  Análise dos Custos 

O custo de pessoal foi estimando com base no salário médio liquido anual da equipe de pesquisadores da Unidade no respectivo ano. O 

tempo de dedicação do pesquisador em 20 % do salário médio anual nos anos de 2005 e 2006, e 40% a partir do ano de 2007, devido à 

participação de 02 pesquisadores na avaliação do pacote tecnológico 

O custeio de pesquisa expressa o recurso anual destinado para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisas na Unidade. A 

depreciação de capital corresponde ao percentual de 0,1% do saldo de depreciação anual de Unidade, expressando que o desgaste do 

patrimônio da Unidade. A partir destes indicadores, corrigimos pelo IGP-M de 2005, valores de pessoal (pesquisa e transferência de tecnologia) 

optamos por essa correção devido a uma falha no sistema de custos na emissão dos relatórios de rubrica de despesas dos projetos que 

apresentavam as despesas correspondentes a dedicação de pessoal e custeio de cada projeto.   
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8.3 - Analise Benefício/Custo: 

O fluxo de benefícios foi relacionado com os custos da pesquisa, avaliando–se a rentabilidade dos investimentos, através da taxa interna 

de retorno (TIR), relação benefício/custo (B/C) ou valor presente líquido (VPL). 

ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FLUXO DE BENEFICIOS 120.155 56.338 78.376 68.290 422.400 331.137 408.349 363.126 191.330 284.073 460.486 254.400

FLUXO DE CUSTOS 58.510 59.872 61.633 63.376 66.993 79.002 81.657 86.132 92.285 94.453 84.887 90.040 95.838 101.389 101.389 101.389 107.034

FLUXO DE BENEFÍCIOS LÍQUIDOS -58.510 -59.872 -61.633 -63.376 -66.993 41.153 -25.319 -7.756 -23.995 327.947 246.250 318.309 267.288 89.941 182.683 359.097 147.366

TAXA INTERNA DE RETORNO 20,6%  

 

---------------------- -------------------------- VALOR PRESENTE LÍQUIDO (em Mil reais) ------------------------------- -------------------                         Relação B/ C

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

R$877 R$641 R$463 R$329 R$227 R$149 R$89 R$43 2,23  

 

Considerando que o período entre 2000 a 2004, o período para o desenvolvimento da tecnologia, não havendo registros dos benefícios gerados pela 

tecnologia. A partir de 2005, foi possível estimar os benefícios da tecnologia, adotando-se a comparação entre os sistema de produção tradicional e o 

recomendado pela Embrapa Roraima. A partir de 2005 os benefícios são maiores que os custos, possibilitando a analise benefício/ custo da tecnologia, no 

qual demonstra que o investimento obteve seu retorno econômico, quando a taxa de retorno interna está superior a 1%, TIR = 20,6%, bem como os valores 

presentes líquidos com base na TMA de 6% obteve VPL de R$ 641,00 de saldo positivo para áreas adicional de produção. A relação benefício/custo 

demonstra que para cada R$1,00 o retorno com adoção tecnológica é de R$2,23. 

 

 



 27 

9 – AÇÕES SOCIAIS 

Devido à necessidade de melhorar as condições de segurança alimentar e 

aporte de proteínas na alimentação das comunidades indígenas, em 2010, por 

demanda das comunidades indígenas localizadas nas regiões de lavrado de 

Roraima, A EMBRAPA Roraima iniciou a implantação do programa de transferência 

de tecnologia em 12 comunidades indígenas das etnias Macuxi e Wapichana . Tal 

projeto contou com as parcerias da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria 

Municipal de Boa Vista de Agricultura, Secretaria Estadual do Índio. Durante a 

primeira fase, correspondente ao ano 2010, identificou-se que as principais causas 

limitantes voltaram-se as dificuldades na logística. A falta de transporte para o 

deslocamento de insumos, maquina e equipamentos causaram o atraso da chegada 

destes as comunidades e conseqüentemente o atraso no plantio. Mesmo com a 

SEAPA nos cedendo o caminhão para agilizar tal processo, em algumas 

comunidades, com a chegada e intensificação das chuvas, não foi possível a 

realização de preparo da terra e plantio, ficando assim para realização no ano de 

2011. Outro fator de grande significância é o reduzido numero de técnicos para o 

repasse informações, execução e acompanhamento dos trabalhos nas Unidades 

Demonstrativas instaladas em áreas indígenas. Este fator foi minimizado pela 

parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, que contribuiu com a cedência de 

01 técnico para auxiliar neste serviço, mesmo assim este quantitativo precisaria ser 

maior e atuar não só na parte técnica, mas realizando também a extensão rural. 

Dentro deste contexto, Embrapa Roraima iniciou a instalação de unidades 

demonstrativas em diferentes comunidades de acordo com o interesse de cada uma 

delas. Em cada uma das 12 unidades, contávamos com uma média de 10 famílias 

participando do trabalho, sendo desenvolvido em uma área de 2 ha com plantio 

consorciado, no primeiro ano, com feijão, milho e mandioca em cada comunidade. 

Início: 2010 01/06/2010 a Término: 2011 30/08/2011. 

Tipo de Ação/Projeto: Comunidades Indígenas.    

Benefício para o público-alvo: Inserção social e econômica da agricultura familiar, 

das comunidades tradicionais e dos pequenos e médios empreendimentos.    

Região Norte.    

Estado: Roraima.    

Território da Cidadania: Terra Indígena Raposa Serra do Sol – RR e São Marcos.    

Município / Cidade / País: Municípios de Alto Alegre ; Boa Vista ; Bonfim ; 

Pacaraima e Canta - Roraima - Brasil.    
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Participação: Associação dos Povos Indígenas de Roraima APIR; Secretaria de 

Estado do Índio – SEI; Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– SEAPA; Comunidades Indígenas; Prefeitura Municipal de Boa Vista. 

Tabela 9.1. – Ações Sociais 

Tipo de ação 

 Ações de filantropia 

 Agricultura familiar  

 Apoio Comunitário 

X 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 

 Segurança Alimentar 
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     ANEXO–       

     Síntese do Relatório de Impactos      

Ano base da Avaliação:  2015        

           

1.- IDENTIFICAÇÃO:          

           

Nome/título da tecnologia:   Sistema de Produção do Feijão Caupi com adoção da FBN no lavrado de Roraima.    

Ano de Lançamento: 2005   Ano de início da Adoção:  2006    

           

2.- IMPACTOS          

2.1.- Avaliação Dos Impactos Econômicos         

2.1.1. - Incremento de Produtividade   Não se Aplica para esta avaliação     

  

Rendimento 
Anterior/UM  

Rendimento 
Atual/UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho 
Unitário 
R$/UM 

Participação da 
Embrapa %  

Ganho Líquido 
Embrapa R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício Econômico anual 
gerado pela adoção da 

tecnologia 

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

D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2005 658 1.736 1,80 -186,89 2.126,93 25% 531,73 125 R$          66.466,60 

2006 658 1.571 1,80 -254,08 1.898,02 25% 474,51 125 R$          59.313,15 

2007 666 1.658 1,80 -230,94 2.016,71 25% 504,18 125 R$          63.022,07 

2008 666 1.741 2,00 -357,37 2.507,35 25% 626,84 125 R$          78.354,84 

2009 666 1.828 2,00 -151,75 2.475,84 25% 618,96 370 R$       229.014,76 

2010 666 1.919 2,00 -230,67 2.737,56 25% 684,39 370 R$       253.224,43 

2011 666 1.600 2,15 -219,73 2.227,83 25% 556,96 370 R$       206.074,28 

2012 666 1.450 2,29 -236,90 2.033,57 25% 508,39 370 R$       188.104,92 

2013 812 1.200 2,63 -249,99 1.271,72 20% 254,34 400 R$       101.737,87 

2014 720 1.400 2,34 -259,18 1.851,51 20%          370,30 400 R$       148.121,07 

2015 800 1.500 3,00 -286,51 2.386,51 20% 477,30 500 R$       238.651,00 

2016 841 1.200 2,00 -240,00   958,00 20% 191,60 800 R$       153.280,00 
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2.1.2 .– Redução de Custos    se Aplica      

Ano 

Custos Anterior Kg/UM Custo Atual Kg/UM 
Economia Obtida 

R$/UM 
Participação da 

Embrapa %  
Ganho Líquido 

Embrapa R$/UM  Área de Adoção Benefício Econômico  

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

2005 1.838,42 1.612,42 (222,00) 25%                      
(55,50) 

125                (6.937,50) 

2006 2.419,54    680,39 (1.739,14) 25%                     
(434,79) 

125              (54.348,26) 

2007 2.219,43    925,00 (1.294,43) 25%                    
(323,61) 

125              (40.450,89) 

2008 3.312,84    840,77 (2.472,07) 25%                    
(618,02) 

125              (77.252,89) 

2009 1.534,45 1.301,02 (233,43) 25%                      
(58,36) 

370              (21.592,71) 

2010 2.217,04    552,45 (1.664,60) 25%                    
(416,15) 

370            (153.975,25) 

2011    661,11    839,77 178,66 25%                      
44,66 

370                  16.525,74 

2012     712,75    808,21 95,46 25%                      
23,86 

370               8.829.89 

2013     752,13    850,30 96,17 20%                      
19,63 

400               7.853,80 

2014     779,78    886,84 107,06 20%                      
21,41 

400               8.564,80 

2015     862,00    980,35 118,35 20%                      
23,67 

500             11.835,00 

2016     923,00 1.050,84 126,86 20%                     
25,37 

800             20.297,60 
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2.1.3 – Expansão da Produção     Não se Aplica para esta avaliação     

Ano 

Renda com Produto 
Anterior -R$  

Renda com Produto 
Atual - R$ 

Renda Adicional 
Obtida R$ 

Participação da 
Embrapa %  

Ganho Líquido 
Embrapa R$/UM  Área de Adoção Benefício Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) (F) G2=(ExF) 

2005 1.184,40 3.124,44 1.940 25% 485 125 R$        60.626,25 

2006 1.184,40 2.828,34 1.644 25% 411 125 R$        51.373,13 

2007 1.198,80 2.984,56 1.786 25% 446 125 R$        55.805,06 

2008 1.332,00 3.481,99 2.150 25% 537 125 R$        67.187,16 

2009 1.332,00 3.656,09 2.324 25% 581 370 R$     214.978,18 

2010 1.332,00 3.838,89 2.507 25% 627 370 R$     231.887,59 

2011 1.431,90 3.440,00 2.008 25% 502 370 R$     185.749,25 

2012 1.526,25 3.322,92 1.797 25% 449 370 R$     166.191,67 

2013 2.138,27 3.160,00 1.022 25% 255 400 R$     102.173,33 

2014 1.686,00 3.278,33 1.592 15% 239 400 R$        95.540,00 

2015 2.400,00 4.500,00 2.100 15% 315 500 R$     157.500,00 
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2.1.4 – Agregação de Valor    Não se Aplica X     

Ano 

Renda com Produto 
sem Agregação R$  

Renda com 
Produto com 

Agregação R$ 
Renda Adicional 

Obtida R$ 
Participação da 

Embrapa %  
Ganho Líquido 

Embrapa R$/UM  Área de Adoção Benefício Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) (F) G3=(ExF) 
                

                

 
 
 
 
           

1.5. Benefícios Econômicos Totais         

Ano 

TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3)         

2005  R$            120.155,35        

2006  R$              56.336,02       

2007  R$              76.376,25        

2008  R$              68.289,70        

2009  R$            422.400,24        

2010  R$            331.136,77        

2011  R$            408.349,26        

2012  R$            363.126,48        

2013  R$            191.330,33        

2014  R$            284.072,53        

2015  R$            460.486,00        

2016 R$             153.280,00     
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2.2.- CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA         

Ano 

Custos de Pessoal Custeio de Pesquisa Depreciação de Capital Custos de Administração Custos de Transferência Tecnológica* Custo anual de geração da tecnologia 

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

2000 34.041,38 16.875,00 2.531,25 5.062,50  58.510,13 

2001 35.403,00 16.875,00 2.531,25 5.062,50  59.871,75 

2002 37.164,56 16.875,00 2.531,25 5.062,50  61.633,31 

2003 38.907,02 16.875,00 2.531,25 5.062,50  63.375,77 

2004 42.524,10 16.875,00 2.531,25 5.062,50  66.992,85 

2005 46.648,47 16.873,31 2.531,00 5.061,99 7.887,35 79.002,12 

2006 48.114,06 17.522,53 2.628,38 5.256,76 8.135,16 81.656,89 

2007 50.258,66 18.879,88 2.831,98 5.663,96 8.497,77 86.132,25 

2008 53.225,09 20.731,13 3.109,67 6.219,34 8.999,33 92.284,56 

2009 55.520,17 20.376,16 3.056,42 6.112,85 9.387,38 94.452,98 

2010 58.800,89 22.683,15 1.701,24 3.402,47 9.942,09 96.529,84 

2011 62.624,78 23.839,48 1.787,96 3.575,92 10.588,64 102.416,78 

2012 66.281,17 25.701,80 1.927,64 3.855,27 11.206,86 108.972,74 

2013 70.198,93 27.122,00 2.034,15 4.068,30 11.869,28 115.292,66 

2014 74.697,01 28.118,70 2.108,90 4.217,81 12.629,82 121.772,24 

2015 82.669,79 31.083,61 2.331,27 4.662,54 13.977,86 134.725,07 

2016   8.201,83 102.224,09 

 

5.111,20 10.222,41  125.759,53 

Total Geral 1.549.381,47 1.549.381,47 
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2.3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
    2.3.1- Ambitec – Social 
    

     Indicadores Não Se Aplica Pequeno Produtor 

Produtor Patronal Média 

1. Emprego   

  Capacitação                    0,42               1,75             1,09  

Oportunidade de emprego local qualificado                    0,06               1,00             0,53  

Oferta de emprego e condição do trabalhador                    0,09               0,40             0,25  

Qualidade do emprego                    0,35               2,50             1,43  

2. Renda   

  Geração de Renda do estabelecimento                    0,46               2,50             1,48  

Diversidade de fonte de renda                    0,56               3,00             1,78  

Valor da propriedade                    0,30               1,25             0,78  

3. Saúde   

      Saúde ambiental e pessoal                        -                      -                   -    

    Segurança e saúde ocupacional                        -                      -                   -    

    Segurança alimentar                    0,28               2,00             1,14  

4. Gestão e administração   

      Dedicação e perfil do responsável                    0,82               2,25             1,54  

    Condição de comercialização                    0,10               0,30             0,20  

    Reciclagem de resíduos                        -                      -                   -    
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    Relacionamento institucional                    0,12               1,50             0,81  

Índice de Impacto Social                    0,25               1,32             0,79  

 
 

 

2.4.- Avaliação dos Impactos Ambientais 
    Indicadores Não Se Aplica Pequeno Produtor 

Produtor 
Patronal Média 

4.1. Eficiência Tecnológica   

       Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  -1,13 -0,75 -0,94 

     Uso de energia  -1,06 -0,50 -0,78 

     Uso de recursos naturais  -1,68 -2,00 -1,84 

2. Conservação Ambiental   

       Atmosfera  0,00 0,00 0,00 

     Qualidade do solo  -0,17 0,00 -0,09 

     Qualidade da água  0,00 0,00 0,00 

     Biodiversidade  0,00 0,00 0,00 

    Geração de resíduos sólidos x  

  3. Recuperação Ambiental  0,11 0,40 0,26 

4. Qualidade do Produto x  

  5. Bem - Estar e saúde do animal x  

  6. Capital Social x  

  Índice de Impacto Ambiental  -0,49 -0,36 -0,42 
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Tabela 14 - Número de empregos gerados. 

Ano Emprego adicional por unidade de área Área adicional Quantidade de emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2005 0,16 125 21 
2006 0,16 125 21 
2007 0,16 125 21 
2008 0,16 125 21 
2009 0,49 370 180 
2010 0,49 370 180 
2011 0,49 370 180 
2012 0,49 370 180 
2013 0,53 400 210 
2014 0,53 400 210 
2015 0,53 400 210 

 


