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1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Produtividade da Cultivar de Soja BRS Tracajá em relação aos lançamentos de 2016. 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
 

1.3. Descrição Sucinta 

 
A cultivar soja BRS Tracajá continua sendo avaliada pela Embrapa Roraima devido à sua 

estabilidade produtiva, com produtividade atualmente, em média, ultrapassando 3000 kg/ha no 
campo e de 3.800 kg/ha em ensaios experimentais. Apresenta boas características agronômicas 
para o cultivo nos cerrados do Estado, mesmo em solos de abertura, quando corrigidos e 
adubados corretamente, tais como altura de planta e de inserção de primeira vagem. Ainda, 
podem-se verificar algumas características de resistência às principais doenças da lavoura, como 
cancro da haste, e também à deiscência de vagens e ao acamamento. Comparativamente à 
tecnologia anteriormente mais utilizada pelos produtores, a cultivar Mirador, a BRS Tracajá 
destacou-se com característica superior de produtividade, inclusive, em área de abertura, primeiro 
plantio e em sistema de cultivo direto. Portanto, essa tecnologia se firmou no Estado como a 
principal cultivar plantada. Para efeito estatístico, a soja BRS Tracajá continua sendo mais 
produtiva que as cultivares Parnaíba, Sambaíba, Mirador, BRS Boa Vista e Nova Fronteira, 
também recomendadas para o Estado (áreas de cerrado). 
 
QUADRO 1 ANO DE LANÇAMENTO E DE ADOÇÃO DA TECNOLOGIA 

Ano de Lançamento: Ano de Início de adoção: 

1999 2004 
 
QUADRO 2 ABRANGÊNCIA DA TECNOLOGIA 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT X SP   

PB  RO   

PE  RR X 

PI  TO  

RN   

SE  

 

1.4. Beneficiários 

 
Os principais beneficiários da tecnologia são produtores rurais de soja, fornecedores de 

insumos, Universidade Federal de Roraima, faculdades, transportadoras, agroindústria, cadeias 
produtivas de insumos pecuários, consumidores finais.  
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA 

 
As áreas disponíveis no ecossistema de savana (lavrado) em Roraima, da ordem de 1,5 

milhões de hectares, a maior parte localizada nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim e 
Mucajaí, são aptas ao cultivo da soja e atraentes ao produtor. Isto se deve aos bons resultados de 
campo, com atratividade para o investidor de outros Estados, face ao calendário agrícola 
diferenciado, pois quando é safra em Roraima é entre safra no resto do país, ganho de 10 a 15 
dias no ciclo da lavoura e pesquisa consolidada pronta para ser utilizada. Nesse sentido, obtém-se 
boa resposta dos solos do lavrado à correção e adubação, levando a produtividades que variam, 
no conjunto, de 40 a 60 sacas por hectare, considerando lavoura de segundo ano em diante. 

No ano de 2016 foi identificado uma nova área de plantio de soja, que é em área de 
transição lavrado/floresta, e um pouco em área de floresta correspondendo aos municípios de 
Mucajaí, Iracema e Caracaraí, principalmente na recuperação de pastagens pelos pecuaristas. 
Utilizando-se da tecnologia de ILP ou ILPF fazaendo com que a área de plantio tenha aumentado 
para 25.000ha. 

 A posição geográfica de Roraima em relação aos países como Venezuela e Guiana 
Inglesa, bem como mercados que podem ser alcançados via os portos de  Manaus (AM), 
Venezuela, contando ainda com a possibilidade futura através da Guiana Inglesa, via porto de 
Georgetown, seguindo o traçado do eixo da integração Arco Norte, podem garantir o acesso ao 
mercado internacional, principalmente à Europa e à Ásia. Nesses dois últimos mercados, no 
período de colheita (setembro/outubro), o produto atinge os melhores valores. Analisando a cadeia 
produtiva da soja em Roraima temos como referência os seguintes setores que a sustentam: 
 

a) segmento de fornecimento de insumos; 
b) segmento da produção; 
c) segmento da comercialização, que abrange o beneficiamento, processamento, transporte e 

negociação com o mercado.  
 

Quanto ao fornecimento de insumos os produtores encontraram junto aos fornecedores 
locais o suporte necessário para aquisição de sementes por meio de produtores credenciados pela 
Embrapa, no fornecimento de combustivéis, para aquisição e aplicação de agroquímicos 
(composição de menor potencial poluente) e fertilizantes (formulações e elementos simples). O 
maior entrave está na aquisição do calcário, na expectativa de serem subsídiados por programas 
de incetivos à produção do governo do Estado, onde seria disponibilizado antecipadamente o 
calcário para a correção do solo, os produtores retardam o plantio, tendo por vezes que adquirirem 
o produto, promovendo a elevação dos custos de produção. As taxas de importação na balança 
comercial do Estado destacam o elevado nivel de importação dos insumos básicos para produção 
local. O custo destes insumos é de aproximadamente 50% do custo de produção da cultura, 
altamente taxados por serem importados das regiões centro-oeste e sudeste. A possibilidade de 
que o governo subsidie parte desses insumos trás expectativas de crescimento da area pela 
possivel redução dos custos.   

 
Quanto à expansão da área produtiva nos primeiros anos da cultura, percebeu-se uma 

oscilação, apresentando variações positivas e negativas, tais variações expressaram a 
instabilidade da cultura quanto ao aporte tecnologico e financeiro dos produtores. Mas, a partir de 
2012 a perspectivas são crescentes, expansao de novas áreas passando de 5.000 para 10.850 
hectares,  com a participação de novos empresários rurais e politicas de incentivo a produção, 
alcançando o patamar de 25.000ha em 2016.  

 
As perspectivas de crescimento se mantêm positivas, novos empreendimentos agricolas se  

instalaram no Estado, vislumbrando o mercado da entressafra mundial. A cultivar de soja BRS 
Tracajá ainda é a mais produtiva em relação as outras existentes no mercado e os trabalhos de 
pesquisa e transferencia estão voltados para essa cultivar. A produtividade da cultivar Tracajá no 
período de 2009 a 2015 manteve-se na média de 3.830 kg/ha. Entretando em 2016 houve uma 
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pequena queda devido ao londo período sem chuva ficando em 3. 480 kg/ha. 
 
O estado conta com 01 complexo de silos com capacidade de armazenar rotativamente a 

produção de 12 mil hectares, além dos silos privados ao beneficiamento de soja para a fabricação 
de ração destinada a produção de peixes e aves, este setor faz o processamento do grão obtendo 
farelo e óleo bruto, ambos destinados a ração. A perspectivas para o setor de transformação é de 
crescimento, visto que as atividades de piscicultura e avicultura tem demandando grande parte da 
produção local de soja.  

 Quanto à comercialização, as operações de vendas são realizadas pelo produtor na bolsa 
de mercados futuros tendo como referência o preço de Bolsa de Chicago. Constata-se que o valor 
médio do preço da saca de soja apresentou variações crescentes nos últimos anos, representa que 
o ganho liquido dos produtores de soja, e o preço estimula a expansão da produção, e o alcance 
da eficiência tecnologica dos produtores no Estado,  impactos podem ser percebidos pela variação 
dos preços  e dos benefícios economicos  analisados na Tabela : Incremento de Produtividade. 

Na balança comercial do Estado a pauta dos produtos de exportação elenca a soja e seus 
derivados como o principal produto correspondendo a 76,89% do total da exportação do Estado de 
Roraima. Registro que confirma a expectativa apresentada para o ano de 2013 de que a soja se 
tornaria o principal produto na pauta de exportação, devidos aos impactos no setor madeireiro com 
a nova regulamentação ambiental e a expectativa do aumento da área de produção de soja que 
chegou no ano de 2016 a 25.000ha de soja plantadas, e com previsão para 2017 de mais de 
30000ha segundo os próprios produtores. 

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

 
Como parâmetro optamos pelo critério de incremento de produtividade, ao comparamos as 

cultivares que predominam no Estado.  A cultivar principal é a BRS Tracajá é indicada para o 
Estado de Roraima seguindo as recomendações técnicas da EMBRAPA, apresenta ciclo médio 
(100 dias) semelhante à Parnaíba. O rendimento médio de 3.823 kg.ha-1, 28,7% superior a cultivar 
Parnaíba (padrão), embora a produtividade no ano de 2016 tenha tido uma pequena queda para 
3.480kg/ha continua sendo superior a cultivar padrão. 

 
Outras cultivares foram adotadas, sendo estas a MA BR 65 (Sambaiba) com rendimento 

médio superior, atingindo 3.254 kg.ha-1. E a BRS Candeia que no ano de 2004 alcancou 
rendimento médio obtido em áreas experimentais foi de 3.757 kg/ha, 28% superior aos 2.933 kg/ha 
da cultivar Nova Fronteira, e semelhante à cultivar Tracajá (3.756 kg/ha). Tais cultivares não 
estabilizaram na produção pois apresentaram pouca resistência a algumas pragas e doenças, 
impactando no custo de produção da cultura.   

 
Constatamos a  tendência crescente de expansão da área produtiva, onde temos as 

variações de redução a partir do ano de 2005 até 2009, mas é importante destacar que houve 
oscilação entre o periodo de 2001 a 2011, e que a partir de 2012 iniciou-se uma uma crescente e 
que se mantem até hoje, segundo os prórios produtores deve continuar essa tendência de 
expansão da área produtiva nos proximos anos devido a fatores como: clima, manejo do solo, 
viabilidade dos incentivos na aquisição de insumos, adaptação da tecnologia ao manejo, ao trato 
da cultura soja. Atualmente as empresas buscam o portifólio tecnológico e a parceria da Embrapa, 
para implantação da cultura, e buscam incrementar nos maquinários e equipamentos exigidos pela 
cultura.  

 
Observou-se que os preços fechados através dos contratos futuros estimulam a expansão 

de area, pois os contratos feitos para entrega futura garantem a formação do caixa do produtor que 
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viabiliza o plantio. Os preços estipulados na bolsa de valores são os mesmos preços que se 
comercalizam no mercado interno.  

 
Dois sistemas de cultivos são adotados no Estado Roraima: o primeiro apresenta nível 

tecnologica médio, com produção em sequeiro, contando com a agua das chuvas, e o segundo 
apresenta nível tecnologico alto, com adoção de irrigação. A Embrapa Roraima recomenda a 
adoção de um sistema de produção com alto nível tecnologico, pois o cultivo da soja nos lavrados 
de Roraima, exige altos investimento para abertura de area, à conservação e a correção do solos. 
Em 2015 houve a concretização do Programa Soja Familiar, com a inserção da agricultura familiar 
ao cultivo da soja entre pequenos produtores, desenvolvido no Projeto de Assentamento (PA) Nova 
Amazônia, zona Rural de Boa Vista, onde contou com a participação de 20 pequenos produtores 
agrícolas. E em 2016 novas áreas forma abretas em região de floresta de transição e floresta, nos 
municípios de Mucajaí, Iracema e Caracaraí. 
  

Nesta analise vamos adotar os custos necessários para produção de 01 hectare de soja no 
cerrado a partir do 2º ano, com adoção de nível tecnológico alto, em comparação aos custos de 
produção  com adoação de nível tecnológico médio. 

3.2. Análise dos impactos econômicos 

 
Tabela 1 Ganhos liquidos unitários. 

Ano 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]-D 

2004 2300 3800 0,48 651,03 71,38 
2005 2300 3800 0,42 658,85 (26,24) 
2006 2300 3823 0,47 684,20 37,51 
2007 2300 3823 0,67 737,20 280,97 
2008 2300 3823 0,66 809,48 192,05 
2009 2300 3823 0,66 795,63 214,97 
2010 2300 3823 0,73 885,71 227,85 
2011 2300 3823 0,74 930,86 198,70 
2012 2300 3823 1,08 1.003,58 633,65 
2013 2300 3823 1,21 1.059,03 778,22 
2014 2685 3823 1,06 1.097,94 104,17 
2015 2613 3823 1,14 1.213,72 163,26 
2016 1800 3480 1,13 1.700,00 198,40 

 
Tabela 2 Benefícios Econômicos 

Participação da Embrapa % Ganho Líquido Embrapa 
R$/UM 

Área de Adoção Benefício Econômico 

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

25% 18 4.800  82.764,00  

25% -7 10.000  (34.620,00) 

25% 9 4.800  31.610,00  

25% 70 4.000  169.926,00  

25% 48 2.400  117.420,00  

25% 54 2.400  52.387,50  

25% 57 1.000  56.520,00  

25% 50 1.000  83.368,00  

25% 158 1.700  336.661,50  

20% 156 2.100  1.175.700,00  

20% 21 5.002  108.383,34  

20% 33 5.137  192.188,80  

20% 40 1.200  47.616,00  
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A variação entre as cultivares quanto ao grau de produtividade chega a  27% visto que a 
soja Tracajá tem rendimento médio de 3.823kg/ha e a soja Paraíba tem rendimento médio de 
2.600kg/ha, a cultivar de soja que apressenta maior rendimento e maior resistência  explica a 
preferencia dos produtores por esta variedade correspondendo hoje a mais de 90% da soja 
plantada no estado. 
              

Os preços foram extraídos da série preços praticados pela Conab, atualizados ao periodo 
de 2011 a 2016.  Fatores que impactam na formação do preços: as taxa de câmbio em dolar, 
custos de produção, exportação, insumos, tais fatores formariam base para outro estudo. Neste 
estudo apenas descritivos acompanhamos a evolução dos preços, e para fins da analise coerente 
com a unidade de medida utilizada Kg/hectares, foi necessário a conversão do preço da saca de 60 
kg, para o preços do quilograma, da seguinte forma Preço R$/60 kg= preço do quilograma. 

 
O Estado produz soja no período de entre safra das demais regiões do País, favorecendo 

as negociações e os ganhos líquidos dos empreendimentos. Outro fator é a estabilidade da cultivar 
de soja BRS Tracajá em relação a cultivar anterior, a demanda local e interestadual da soja em 
grão para o processo de transformação em farelo e oleo bruto para ração, e a exportação da soja 
em grão. 

 
Estipulamos em 20% a participação da Embrapa Roraima na geração de tecnologia, devido 

ao fato de desenvolver a validação da cultivares de soja que sejam condicionadas as 
recomendações locais com a manutenção de experimentos, analises e recomendações e 
transferência de tecnologia.  

 
Ao analisar o custo adicional da tecnologia fizemos a seguinte comparação: com base nos 

custos de produção de 01 hectare no cerrado com nivel tecnologico médio e com nivel tecnologico 
alto, foi possível obter o custo adicional da tecnologia, o valor de referência de tais custos foi 
publicado no ano de 2013, corrigidos pela Inflação - IGP-M - (% a.a.) - Fundação Getulio Vargas, 
Conjuntura Econômica - IGP (FGV/Conj. Econ. - IGP) - IGP_IGPMG, foi possível obter o custos 
atulaizados o período analisado 2004 a 2016.  

 

3.3. Fonte de dados 

 
Para obter os resultados levantados com os produtores que participaram dia de Campo 

sobre a Cultura da Soja no Cerrado de Roraima, realizada pela Embrapa Roraima para divulgar as 
pesquisas no ambito de controle e prevenção, recomendações de novas cultivares, desempenho 
produtivo da soja, perspectivas para 2015/2016 e tendências do mercado mudial de commodities. 
 

 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
 

A avaliação dos impactos sociais da tecnologia selecionada foi realizada com base no 
modelo de avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo é denominado 
"Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC)", 
que possui uma versão específica para a avaliação de impactos sociais, o “AMBITEC Social”. 
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4.1. Avaliação dos Impactos 
 

TABELA 3 IMPACTOS SOCIAIS – ASPECTO EMPREGO  

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

Capacitação sim  1,8 1,8 

Oportunidade de emprego local qualificado sim  1,0 1,0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador sim  0,4 0,4 

Qualidade do emprego sim  2,5 2,5 

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

Neste aspecto, percebe-se, de maneira geral, que os impactos nos indicadores capacitação, 
oportunidade de emprego, oferta de emprego e condição do trabalhador,  mantiveram-se em 
índices positivo.  

 
Os impactos na capacitação consistem no moderado aumento no conhecimento tácito que 

adquirem por cada ciclo, manejo e tratos com a cultura da soja. 
 
Quanto à oportunidade de emprego,  o indice se manteve positivo sendo que oferta de 

emprego na propriedade é preenchida por trabalhadores da localidade e do município. 
 
Os critérios referentes a contratação de empregados permanentes, com registro em carteira 

e recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais compulsórios mantiveram-se em relação aos 
anos anteriores onde prevalecem a mantenção dos empregados de acordo com a legislação 
trabalhista e segurança alimentar.  

 
TABELA 4 IMPACTOS SOCIAIS – ASPECTO RENDA  

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (*) 

Média 
Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim  2,5 2,5 

Diversidade de fonte de renda  Sim  3,0 3,0 

Valor da propriedade  Sim  1,3 1,3 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 
 Os critérios sobre o aspecto renda se manteve positivo, os retornos economicos da 
cultura geram potencial distribuição de renda entre seu financiadores. Na propriedade há rotação 
de culturas como milho, feijão caupi e na integração lavoura pecuária, proporcionam grande  
melhora no quesito. O valor da propriedade foi positivamente impactado, principalmente, pelo 
investimento em benfeitorias. 
 
 
TABELA 5 IMPACTOS SOCIAIS – ASPECTO SAÚDE  

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Saúde ambiental e pessoal  Sim  0,0 0,0 

Segurança e saúde ocupacional  Sim  0,0 0,0 

Segurança alimentar  Sim  2,0 2,0 

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



12 

 

Quanto aos impactos na saúde, sabe-se que a atividade tem uma característica de 
produção intensiva e mecanizada, utilizando-se de pouca mão-de-obra (relativamente à agricultura 
familiar), mas de forma muito intensa, com mínima exposição e riscos inerentes à atividade no 
manuseio de agroquimicos, visto que as aplicações ocorrem por pulverizadores mecânicos. No 
quesito saúde ambiental e pessoal obteve-se uma média positiva, considerando-se que os 
impactos na geração de contaminantes foram moderadamente diminuídos. Quanto a segurança e 
saúde ocupacional destaca-se a que os indices permaneceram pois atividade é exigente na 
aplicação de agentes químicos. Quanto ao indicador de segurança alimentar destaca-se que a 
atividade gera um retorno salarial que garante aos empregados do recinto o suprimento necessário 
nos aspectos nutricionais.  
 
 
TABELA 6 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  2,5 2,5 

Condição de comercialização  Sim  0,2 0,2 

Reciclagem de resíduos Sim  4,0 4,0 

Relacionamento institucional Sim  2,5 2,5 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
Em virtude do tipo de inserção socioeconômica característico da soja, de sua grande 

produção em escala comercial, a cadeia produtiva é mais organizada, a produção e a 
comercialização são mais bem gerenciados, a capacitação (como já vimos) e a dedicação do 
produtor e/ou responsável são mais sólidas. Ainda, os elos destes com o cooperativismo e com 
instâncias tais como órgãos de pesquisa, assistência técnica e extensão são muito mais fortes que 
aqueles mantidos por pequenos produtores familiares.  

4.2. Análise dos Resultados 

 
TABELA 7 COEFICIENTES PONDERADOS DE IMPACTO E ÍNDICE DE IMPACTO SOCIAL GERADOS 
PELO AMBITEC SOCIAL. 

Indicadores de impacto ambiental Peso do indicador Coeficientes de 
impacto 

Capacitação 0,1 1,8 
Oportunidade de emprego local qualificado 0,1 1,0 
Oferta de emprego e condição do trabalhador 0,05 0,4 
Qualidade do emprego 0,1 2,5 
Geração de renda 0,05 2,5 
Diversidade de fontes de renda 0,05 3,0 
Valor da propriedade 0,05 1,3 
Saúde ambiental e pessoal 0,05 0,0 
Segurança e saúde ocupacional 0,05 0,0 
Segurança alimentar 0,05 2,0 
Dedicação e perfil do responsável 0,1 2,3 
Condição de comercialização 0,1 0,3 
Reciclagem de resíduos 0,1 0,0 
Relacionamento institucional 0,05 1,5 
Averiguação da ponderação  1 1,31 

 
 

Como já mostramos, a soja tem como característica socioeconômica principal a produção 
em escala comercial em grandes propriedades e, em Roraima, esse padrão se repete, mesmo que 
em proporções menores em relação aos grandes Estados produtores, como Mato Grosso, Paraná 
e Goiás. Sendo assim, sua produção impacta de forma muito positiva determinados aspectos 
sociais, como renda, gestão e administração do negócio e segurança alimentar (já que se trata de 
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uma produção com alto grau de padronização em relação a cuidados sanitários). Porém, pelo 
mesmo motivo (o de ser uma cultura de grande escala), outros impactos sociais são sentidos de 
forma menos expressiva ou mesmo negativa. Um desses aspectos que apresenta melhora, mas 
em índices mais modestos, é o do emprego, que é gerado em pouca quantidade na produção, mas 
com melhor qualidade, como vemos nos números. Já o aspecto “saúde” mostra os únicos índices 
de piora em relação ao ano anterior, talvez pela forma intensiva como é conduzida a produção sem 
a devida contrapartida de cuidados ambientais e com as condições de trabalho do empregado, 
conforme já foi comentado.



4.3. Impactos sobre o Emprego 

 
TABELA 8 - NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS. 

Ano 

Emprego adicional por unidade de 
área 

Área  Quantidade de emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2004 0,02  4.800   96  

2005 0,02  4.800   96  

2006 0,02  4.800   96  

2007 0,02  2.400   48  

2008 0,02  2.400   48  

2009 0,02  1.000   20  

2010 0,02  1.000   20  

2011 0,02  1.700   34  

2012 0,02  2.100   42  

2013 0,02  7.500   150  

2014 0,02  5.002   100  

2015 0,02  5.137   103  

2016 0,02              10.000  200 

 
 

Uma premissa da analise economica está fundamentada nos retornos constantes de 
escala, com este fundamento estamos preconizando que os demais setores da economia  crescam  
ou decrescam a medida que haja variação no incremento na produção.  Assim, podemos estimar 
que a variação percentual crescente 2,63% obtida na area destinada a produção de soja seja um 
parametro de geração de emprego nos demais elos da cadeia produtiva. Entretanto no ano de 
2016 este percentual aumentou 74,32% na relação de área destinada ao plantio de soja em 
relação ao ano base 2015, o que nos leva a identificar um grande aumento também na geração de 
empregos fiando a variação em torno de 75,25% em relação a 2015. 

  O sistema de produção de soja é altamente tecnificado implicando na demanda por 
mão de obra com certo nível de capacitação.  Segundo informações do produtor patronal a 
exigencia de mão de obra para as atividades de implantação e demais tratos da cultura, é atendida 
por apenas um homem para 50 hectares. Propocionalmente a geração de empregos diretamente 
no campo seria 1/50 = 0,02 emprego por hectare. A variação positiva no número de emprego deu-
se pela aumento da área cultivada 

4.4. Fonte de dados 

 
Para obter os resultados entrevistamos 01 grande produtor de soja, com área de 2.000 

hectares em plantio direto. Dados secundários foram obtidos através de publicações Embrapa, 
do IBGE e do Ministério da Agricultura. 
 
TABELA 9 - NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS POR MUNICÍPIO. 

Municípios Estado Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal Total 

  Pequeno Médio Grande Comercial  

Boa Vista RR 06  01  07 

       

 

 



15 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
A avaliação dos impactos ambientais da tecnologia selecionada foi realizada com base no 

modelo de avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo é denominado 
"Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC)" e 
foi utilizada a versão “AMBITEC Agro”. 

 

5.1. Avaliação dos impactos ambientais 

5.2. Alcance da Tecnologia   
 

O cultivo da soja no Estado de Roraima é caracterizado por ocorrer na área de savana (o 
“lavrado” de Roraima), portanto, tem um potencial de distribuição por aproximadamente 1/4 do 
território, a norte e nordeste do Estado. Em 2008 foram cultivados aproximadamente 7.000 
hectares com a soja Tracajá no Estado de Roraima, número praticamente igual ao de 2007. A 
abrangência da cultura da soja em Roraima no ano base de avaliação alcancou aproximadamente 
25.000ha,  somente com cultivares convencionais, sendo a BRS Tracajá predominante e ocupa 
mais de 90% da área cultivada com soja. Entretando em 2016 a área plantada com soja saiu das 
áreas somente de Savanas do Estado sendo plantadas também em áreas de transição 
savana/floresta, incluindo como áreas produtivas para soja sem perca de produtividade outros tres 
municípios que foram Mucajaí, Iracema e Caracaraí. 
 
 

5.2.1. Eficiência Tecnológica  

 
TABELA 10 EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA  

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

Sim  
- 2,80 - 2,80 

Uso de energia  Sim  - 2,00 - 2,00 

Uso de recursos naturais  Sim  - 3,50 - 3,50 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 
Agroquímicos: a cultura apresenta uma recomendação específica por conta da demanda de 
insumos e da baixa concentração no solo de nutrientes que como: fosfóro, potássio, cálcio, 
magnésio, enxofre e micronutrientes, elementos minerais essenciais para o desenvolvimento da 
cultura. Outra prática que viabilizar a incorpação de nutrientes é a inoculação de sementes que 
auxilia a fixação do nitrogênio do ar para a cultura, tornando dispensável a adubação nitrogenada, 
e apresenta resposta de produtividade como os resultados de primeiro ano. Cabe aos produtores 
optar pela inoculação ou uso de adubos nitrogenados, partindo do pressuposto de quais 
alternativas tratará economia ao custo de produção. O nível de uso dos fertilizantes KCl e o 
superfosfato simples estão em continua adoção, mesmo que em menor quantidade. Pois há a 
prática de adubação verde faz diminuir gradativamente o impacto negativo do uso de fertilizantes. 
Em função dessas características de manejo, considerou-se impacto negativo moderado. Quanto a 
aplicação de herbicidas (pré e pós-emergentes), inseticidas e fungicidas, observamos que no ano 
base de avaliação houve ocorrência de pragas como a helicoverpa armigera e a mosca branca, 
demandaram o maior uso de agroquimicos de maior toxicidade justificando os impactos negativos 
pelo consumo de agroquímicos.  
 
Uso de energia: o sistema de irrigação demanda . Os itens gasolina e diesel foram responsáveis 
pelos impactos negativos em relação aos combustíveis fósseis, apresentando aumento na 
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utilização. Isto foi causado pelo fato de os produtores terem priorizado o uso de máquinas em 
detrimento de mão-de-obra. A secagem do produto é realizada individualmente ou através da 
cooperativa (agroindústria), caracterizando estabilização no componente “biomassa”, nos itens 
lenha e restos vegetais. Aos poucos, o uso de eletricidade vem sendo observado no sistema de 
produção, principalmente na produção de sementes, configurando em grande alteração. 
 
Uso de recursos naturais: Para o componente “solo para plantio”, impactou com moderado 
aumento devido a expansão da produção em novas área. Observando que  areas predominantes 
são  os cerrado (lavrado) de Roraima, que apresentam vegetação nativas de gramíneas. Em areas 
já cultivadas o solo deve ser preparado com o minimo de movimentação, deixando-se a superfície 
do solo rugosa e mantendo-se os resíduos culturais total ou parcial na surperfície. Quando a 
demanda de água, a adoção de sistema de irrigação na produção da soja é de alta exigência de 
agua durante todo seu ciclo, impactando no indicador uso de água com moderado aumento devido 
a expansão de novas áreas.  
 

5.2.2. Conservação Ambiental 

 
TABELA 11 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Atmosfera  Sim  0,0 0,0 

Capacidade produtiva do solo  Sim  0,0 2,5 

Água  Sim  0,0 0,0 

Biodiversidade  Sim  0,0 0,0 

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

 
 
Atmosfera: quanto a emissão de poluentes atmosfericos deve-se atentar para os impactos da 
atividade agropecuária referentes à contaminação do ambiente pelos resíduos gerados pela 
atividade produtiva agropecuária e a depauperação dos habitats naturais e da diversidade biológica 
devido à adoção da tecnologia. A emissão de poluentes, como gases de efeito estufa 
(principalmente CO2, N2O e CH4), material particulado/fumaça, odores e ruídos, não é alterada 
pela adoção do pacote tecnológico. 

 
Capacidade produtiva do solo: no aspecto de qualidade do solo, associada à sua fertilidade, 
depende, fundamentalmente, das ações de manejo. Portanto, devem ser levadas em consideração 
a taxa de erosão, a perda de matéria orgânica e de nutrientes e a compactação. Estas variáveis 
apresentaram uma melhoria moderada quando da adoção de teconologias que compoem o 
sistema de semeadura direta, conhecido como Sistema Plantio Direto, método conservacionista, 
que vem de encontro com o aumento da capacidade produtiva do solo e que ao longo do anos 
proporciona efeitos significativos na conservação  e melhoria do solo, da água, no aproveitamento 
de recursos e insumos, na fertilidade do solo, na redução de custos de produção e na melhoria de 
condições de vida do produtor, esses condicionantes mantiveram-se inaltarados em relação  mas 
que ainda não foram percebidos na área produtiva. O outro fator que dá um nivelamento a 
capacidade produtiva do solo é o manejo dos resíduos culturais e da vegetação de cobertura que 
possui importante função de cobrir a superfície do solo, aumentar os teores de matéria organica, a 
infiltração de água e a reciclagem de nutrientes. 
 
Água: quanto a qualidade da água em áreas de produção não foi observada contaminação de 
águas superficiais e subterrâneas, pelo uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. Mesmo em 
cultivos irrigados, não há indícios de efeitos adversos no ambiente em decorrência de 
sedimentação/assoreamento de corpos d’água, aumento da turbidez e variação na demanda 
bioquímica de oxigênio. 
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Biodiversidade: A inovação tecnológica agropecuária, cultivar BRS Tracajá não alterou áreas de 
vegetação nativa existentes na propriedade e no seu entorno, portanto, é uma tecnologia que não 
causou impacto na biodiversidade. Não alteraram o fluxo e a conexão de populações através da 
manutenção dos corredores adequados de fauna entre áreas de preservação permanente 
existentes na propriedade ou no seu entorno, bem como não ocasiona a perda de 
espécies/variedade crioulas. Visto que as areas de cerrado (lavrado) de Roraima possui vegetação 
nativa tipo gramineas.  

 
 

5.2.3. Recuperação Ambiental 

 
TABELA 12 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  

Indicador Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Recuperação ambiental  Sim  0,20 0,20 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 
Este aspecto refere-se à efetiva contribuição da inovação tecnológica para promover a 

recuperação da qualidade ambiental e dos ecossistemas. Dessa forma, o sistema de produção da 
soja Tracajá, apresenta formas de manejo da cobertura de solo que podem ser quimicas e 
mecanicas. O manejo mecânico consiste nas operações de eliminar plantas que foram inseridas na 
rotação de culturas de forma a manter a palhada sobre o solo protegendo e mantendo as 
condições fisicas, químicas e biológicas e melhorando o desempenho do sistema de semeadura 
direta.  No manejo quimico é adotado em áreas que apresentam intenso desenvolvimento 
vegetativo, como áreas de pastagens de braquiarias devem ser aplicados produtos gramicidas pós 
emergentes. Nestes aspectos o pacote tecnologico contribui efetivamente para recuperação de 
solos degradados (física, química e biologicamente), quando se adota o sistema mecanico de 
cobertura de solo.  

 

5.2.4. Índice de Impacto Ambiental 
 

TABELA 13 COEFICIENTES PONDERADOS DE IMPACTO E ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL 
GERADOS PELO AMBITEC AGRO. 

Indicadores de impacto ambiental Peso do indicador Coeficientes de 
impacto 

Uso de Agroquímicos 0,125 - 2,80 

Uso de Energia 0,125 - 2,00 

Uso de Recursos Naturais 0,125 - 3,50 

Atmosfera 0,125 0,0 

Capacidade Produtiva do Solo 0,125 2,50 

Água 0,125 0,0 

Biodiversidade 0,125 0,0 

Recuperação ambiental 0,125 0,20 

Averiguação da 
ponderação 1 

Índice de impacto ambiental da 
inovação tecnológica agropecuária 

 
0,20 
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O impacto ambiental negativo da tecnologia decorre de alguns aspectos que a cultura 
exige: para os solos devem obervados duas caracteristicas a textura e drenagem, solos 
excessivamentes arenos, tem baixa capacidade de armazenamento de agua e nutrientes e tem alta 
susceptilidade à erosão. Visto assim, o alto impacto na utilização dos recursos naturais pela cultura 
e das características do cultivar e das áreas onde estão implantadas no Estado de Roraima. De 
modo geral, as áreas são planas ou com pequena declividade, favorecendo a mecanização 
completa do processo produtivo. Alem disso, os solos são de baixa fertilidade natural, o que 
justifica o uso intensivo de fertilizantes. A adoção significativa do sistema de plantio direto (que já 
vem há alguns anos) na quase a totalidade da área plantada, minimiza efeitos negativos 
principalmente sobre a capacidade produtiva do solo, com melhor aproveitamento agrícola de 
áreas de savana (lavrado), que anteriormente eram manejadas com uso do fogo. Com isto, 
observa-se um impacto negativo nesse componente, ao observar a alta demanda de por 
compontentes químicos e biológicos dos solos. 

5.2.5. Fonte de dados 

 
Para obter os resultados entrevistamos 01 grande produtor de soja, com área de 2.000 

hectares em plantio direto. Dados secundários foram obtidos através de publicações Embrapa, 
do IBGE e do Ministério da Agricultura. 
 
TABELA 14 - NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS POR MUNICÍPIO. 

Municípios Estado Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal Total 

  Pequeno Médio Grande Comercial  

Boa Vista RR  01 01  02 

       

 
 

6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O CONHECIMENTO, CAPACITAÇÂO E POLÍTICO-
INSTITUCIONAL  

 
Mantivemos as analises apresentadas no Relatório de Impactos, 2012. Pois os impactos 

mensurados expressam a opinião de uma fonte de consulta, o pesquisado da cultura.  
  

6.1. Impactos sobre o Conhecimento 

 
QUADRO 3 IMPACTO SOBRE O CONHECIMENTO 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Usuário 
1  

Usuário 
2 

Usuário 
3 

Média 

Nível de geração de novos conhecimentos Não 0   0 

Grau de inovação das novas técnicas e 
métodos gerados 

Não 0   0 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 0   0 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Não 0   0 

Patentes protegidas  Não     

Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

Não 0   0 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Não 0   0 

ÍNDICE DE IMPACTO**      

* 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 
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aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo 
(3): aumento de mais de 75%. 
** Calculado através de média simples. 

6.2. Impactos sobre a Capacitação e Aprendizagem 

 
QUADRO 4 IMPACTO SOBRE CAPACITAÇÃO E APRENDIZAGEM* 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Usuário 
1 

Usuário 
2 

Usuário 
3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o 
ambiente externo 

Sim 3   3 

Capacidade de formar redes e de 
estabelecer parcerias 

Não 0   0 

Capacidade de compartilhar 
equipamentos e instalações  

Não 0   0 

Capacidade de socializar o 
conhecimento gerado 

Sim 3   3 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

Sim 3   3 

Capacitação da equipe técnica Não 0   0 

Capacitação de pessoas externas  Sim 1   1 

ÍNDICE DE IMPACTO**     1,43 

* 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%. 
** Calculado através de média simples. 

 
 
Com base nas tabelas 14 e 15, numa análise dos resultados da avaliação de impactos 

mostrando os avanços técnico-científicos obtidos, percebe-se que os estudos e a capacitação 
sobre a soja BRS Tracajá e sobre o Sistema Produtivo da Soja no Estado de Roraima tem grande 
potencial para fomentar novos estudos e oferecer uma vasta fonte de recomendaçoes sobre a 
variedade e sobre o sistema de produção. Isso se deve ao fato de a soja ter uma inserção 
produtiva no ambiente socioeconômico de caráter fortemente mercadológico, atraindo mais 
investimentos de parcerias com o setor privado, superando a capacidade de financiamento do setor 
público (principal fonte de recursos da Embrapa). Nesse contexto, ressalta-se maior velocidade na 
habilidade em estabelecer redes de capacitação e aprendizagem, com a criação de novos cursos 
em instituições públicas e privadas com foco no agronegócio, com o maior intercâmbio advindo de 
parcerias com essas instituições, etc. Tais fatos induzem 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.  



6.3. Impactos Político-institucionais 

 
QUADRO 5 IMPACTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Usuário 
1 

Usuário 
2 

Usuário 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 
institucional 

Não 0   0 

Mudanças na orientação de políticas 
públicas 

Sim 3   3 

Relações de cooperação público-privada Sim 3   3 

Melhora da imagem da instituição  Sim 3   3 

Capacidade de captar recursos Sim 3   3 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade 
das equipes 

Sim 1   1 

Adoção de novos métodos de gestão e de 
qualidade 

Não 0   0 

ÍNDICE DE IMPACTO**     1,857 

* 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%. 
** Calculado através de média simples. 
 
         Percebe-se que a tecnologia produz efeitos positivos para a imagem da Unidade a cada ano, 
desde o seu lançamento, verificando-se que este foi o item com maior pontuação. Quanto aos 
outros quesitos, podemos considerar que caminham dentro de uma evolução natural na Unidade, 
que é parte integrante de uma política mais abrangente de melhoria contínua adotada pela 
Empresa. 
 

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

 
A tecnologia em questão já vem sendo avaliada há alguns anos e foi adotada também há 

cerca de 10 anos, portanto, alguns quesitos propostos na avaliação – como proteção de patentes, 
publicações, teses, etc. – já não têm mais potencial de impacto na mesma intensidade que 
pudessem ter tido nos primeiros anos, próximos ao lançamento da cultivar. Portanto, pode-se 
considerar o índice de 1,5 como muito positivo nessas condições. Já com relação aos impactos 
sobre capacitação e aprendizagem e sobre a dimensão político-institucional, nos quais se observa 
os melhores índices, pode-se inferir que a questão do tempo começa a agir a favor, ou seja, já se 
atingiu o período necessário para que a tecnologia se transformasse em inovação (aplicação), 
sendo objeto em maior constância de trocas entre a Unidade e as outras instituições de interesse, 
entre ela e a própria Embrapa (outras Unidades, por exemplo) e dentro mesmo da Unidade. Isso se 
deve ao fato de a soja ter uma inserção produtiva no ambiente socioeconômico de caráter 
fortemente mercadológico, atraindo mais investimentos de parcerias com o setor privado, 
superando a capacidade de financiamento do setor público (principal fonte de recursos da 
Embrapa). Nesse contexto, ressalta-se maior velocidade na habilidade em estabelecer redes de 
capacitação e aprendizagem, com a criação de novos cursos em instituições públicas e privadas 
com foco no agronegócio, com o maior intercâmbio advindo de parcerias com essas instituições, 
etc. Tais fatos induzem 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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7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS  
 

Em 2013 foram cultivados aproximadamente 10.850 hectares com a cultivar BRS Tracajá, o 
que demonstra a evolução da área e a predominância de cultivar não transgênica. A produtividade 
da cultivar de soja BRS Tracajá se manteve superior as demais variedades, com resistência as 
condições endoclimáticas e biológicas nos experimentos da Embrapa Roraima.  

 
Roraima é o estado que ainda está livre da ferrugem tornando a soja cultivada nos lavrados 

mais competitiva na região. Há carência de agentes para acompanharem a ampliação dos plantios, 
dentre as necessidades é a demora na identificação de pragas. As tendências no setor são a 
inserção de cultivares transgênicas que não percam com a competição da vegetação invasora; a 
possibilidade de se implantar a integração lavoura-pecuária; e a participação e atuação de 
empresas de assistência técnica.  

Esta situação quanto a está livre da ferrugem, continuou mesmo sendo a soja plantaa em 
novas áreas que não são de lavrados agora está também em área de transição lavrado/floresta e 
em uma pequena parte da região de floresta usada para criação de gado utilizando-se da 
tecnoogia de ILP ou ILPF, para recuperaçaõ de pastagens, e continuamos usando a BRS Tracajá, 
ou seja ainda não estão sendo usadas variedades transgêncicas no Estado de Roraima. 

Os impactos no setor fornecedor de insumos tem sido proporcional ao crescimento das 
areas produtivas, tendo sob o ponto de vista de analise os retornos de escala na economia. Os 
investimentos para aquisição de maquinário, sistema de irrigação, silos, usinas de beneficiamento 
de sementes, fábricas de transformação do produto são realizados pela cooperativa dos 
produtores. Ressalte-se que a estabilidade no uso da cultivar reflete a segurança do produto na 
resposta ao incremento de tecnologias e ao advento das parcerias entre a pesquisa e a iniciativa 
privada.  

A soja tem como característica socioeconômica principal a produção em escala comercial 
em grandes propriedades e, em Roraima, esse padrão se repete, mesmo que em proporções 
menores em relação aos grandes Estados produtores, como Mato Grosso, Paraná e Goiás. Sendo 
assim, sua produção impacta de forma muito positiva determinados aspectos sociais, como renda, 
gestão e administração do negócio e segurança alimentar (já que se trata de uma produção com 
alto grau de padronização em relação a cuidados sanitários). Porém, pelo mesmo motivo (o de ser 
uma cultura de grande escala), outros impactos sociais são sentidos de forma menos expressiva 
ou mesmo negativa. Um desses aspectos que apresenta melhora, mas em índices mais modestos, 
é o do 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 “saúde” mostra os únicos índices de piora em relação ao ano anterior, talvez pela forma 
intensiva como é conduzida a produção sem a devida contrapartida de cuidados ambientais e com 
as condições de trabalho do empregado, conforme já foi comentado. 

O índice de impacto ambiental negativo da tecnologia decorre da estrutura tecnificada da 
cultura e das características do cultivar e das áreas onde estão implantadas no Estado de Roraima. 
De modo geral, as áreas são planas ou com pequena declividade, favorecendo a mecanização 
completa do processo produtivo. Alem disso, os solos são de baixa fertilidade natural, o que 
justifica o uso intensivo de fertilizantes. Nesta analise não mensuramos os impactos da tecnologia 
quanto a emissão de poluentes à atmosfera. A adoção significativa do sistema de plantio direto 
(que já vem há alguns anos) na quase a totalidade da área plantada, minimiza efeitos negativos 
principalmente sobre a capacidade produtiva do solo, com melhor aproveitamento agrícola de 
áreas de savana (lavrado), que anteriormente eram manejadas com uso do fogo. Com isto, 
observa-se um impacto positivo nesse componente, através da melhoria das condições físicas, 
químicas e biológicas dos solos. 

A tecnologia em questão já vem sendo avaliada há alguns anos e foi adotada também há 
cerca de 10 anos, portanto, alguns quesitos propostos na avaliação – como proteção de patentes, 
publicações, teses, etc. – já não têm mais potencial de impacto na mesma intensidade que 
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pudessem ter tido nos primeiros anos, próximos ao lançamento da cultivar. Portanto, pode-se 
considerar o índice de 1,5 como muito positivo nessas condições. Já com relação aos impactos 
sobre capacitação e aprendizagem e sobre a dimensão político-institucional, nos quais se observa 
os melhores índices, pode-se inferir que a questão do tempo começa a agir a favor, ou seja, já se 
atingiu o período necessário para que a tecnologia se transformasse em inovação (aplicação), 
sendo objeto em maior constância de trocas entre a Unidade e as outras instituições de interesse, 
entre ela e a própria Embrapa (outras Unidades, por exemplo) e dentro mesmo da Unidade. Isso se 
deve ao fato de a soja ter uma inserção produtiva no ambiente socioeconômico de caráter 
fortemente mercadológico, atraindo mais investimentos de parcerias com o setor privado, 
superando a capacidade de financiamento do setor público (principal fonte de recursos da 
Embrapa). Nesse contexto, ressalta-se maior velocidade na habilidade em estabelecer redes de 
capacitação e aprendizagem, com a criação de novos cursos em instituições públicas e privadas 
com foco no agronegócio, com o maior intercâmbio advindo de parcerias com essas instituições, 
etc. Tais fatos induzem 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). 



8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
TABELA 15 - ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE GERAÇÃO DE TECNOLOGIA  

 
Ano Custos de 

pessoal 
Custeio de 
pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferencia de 

Tecnológica 

Total 

1995 14.139,79 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 28.639,79 

1996 14.580,54 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 29.080,54 

1997 15.039,48 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 29.539,48 

1998 15.539,31 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 30.039,31 

1999 16.015,16 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 30.515,16 

2000 16.138,05 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 30.638,05 

2001 38.951,71 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,61 58.452,32 

2002 40.926,18 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.300,65 60.726,83 

2003 42.842,84 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.549,88 62.892,72 

2004 46.854,02 10.000,00 1.500,00 3.000,00 6.077,11 67.431,13 

2005 51.243,49 4.200,00 900,00 1.800,00 6.654,44 64.797,93 

2006 43.828,77 5.746,05 900,00 1.800,00 6.448,22 58.723,04 

2007 42.902,33 4.200,00 900,00 1.800,00 7.539,66 57.341,99 

2008 47.104,66 4.200,00 900,00 1.800,00 8.339,11 62.343,77 

2009 58.815,43 4.200,00 900,00 1.800,00 13.615,58 79.331,01 

2010 65.814,61 5.100,00 450,00 900,00 13.815,57 86.080,18 

2011 35.475,17 5.000,00 375,00 750,00 25.856,94 67.457,11 

2012 30.500,00 5.000,00 375,00 750,00 22.300,00 58.925,00 

2013 70.305,35 19.000,00 1.425,00 2.850,00 23.804,70 46.500,65 

2014 72.032,71 19.000,00 1.425,00 2.850,00 25.330,01 46.702,70 

2015 78.664,11 20.000,00 1.500,00 3.000,00 28.033,61 78.664,11 

2016 41.563,86 24.420,74 1.831,56 3.663,11 958,17 41.563,86 

Total Geral 1.183.957,54 

 

Estima-se que para o lançamento de uma nova cultivar são necessários, em 
média, 10 anos de trabalho em melhoramento genético dados que não conseguimos 
estimar, pois, tais informações estão na base de dados do financeiro da Unidade Temática 
Embrapa Soja. No caso da Embrapa Roraima, Unidade Ecorregional, os testes de 
cultivares levam em média 05 anos, até o recomendação da tecnologia a variedade BRS 
Tracajá foi lançada em 2000 e adotada efetivamente pelos produtores em  2004. Para 
calcular o custo foi tomado como base o ano de 1995. O cálculo do custo da mão-de-obra 
envolvida nos testes de variedades, se estabeleceu  uma  média de referência salarial nos 
anos de 1995 a 2005, dos quais foram estimados 20% do tempo de dedicação de uma 
equipe composta, em média, por um pesquisador nível I e III, dois pesquisadores nível II, 
dois operários rurais. A partir de 2015 os custos de pessoal envolvidos na pesquisa e na 
transferencia de tecnologia foram corrigidos pelo IPCA de dezembro de 2015. 

 Para o custeio da pesquisa, foi considerado o custo da administração (pessoal 
administrativo, material de consumo, manutenção e preparo dos campos experimentais, 
máquinas agrícolas, custeio com capital, dentre outros serviços), o qual foi calculado como 
sendo 30% do valor dos custos do projeto, que são destinados a taxa de administração do 
projeto pela Uniade. A partir da avaliação de 2015, os custos de pesquisa foram corrigidos 
pelo IGP-M de dezembro de 2015. 
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No QUADRO 6  a representação das diferença entre os custos e os benefícios. Com 

essas informações obtemos a rentabilidade dos investimentos, através da taxa interna de 

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



 

QUADRO 6 ANÁLISE BENEFÍCIO/CUSTO  

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

FLUXO DE 
BENEFICIOS 

  0 0 0 85.653 -31.485 37.507 168.584 115.228 53.743 56.962 84.447 332.664 1.167.324 104.209 189.382 47.616 

                   
FLUXO DE 
CUSTOS  

58.452 30.638 60.727 62.893 67.431 64.798 58.723 57.342 62.344 79.331 86.080 67.457 58.925 70.305 72.033 78.664 41.564 

                   
FLUXO DE 
BENEFÍCIOS 
LÍQUIDOS 

-58.452 -30.638 -60.727 -62.893 18.222 -96.283 -21.216 111.242 52.885 -25.588 -29.119 16.990 273.739 1.097.018 32.176 110.717 6.052 

                   

TAXA INTERNA 
DE RETORNO 

                               18,67%  

 
 

 
QUADRO 7 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (EM MIL REAIS) 
- - VALOR PRESENTE LÍQUIDO (em Mil reais)       - - 

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

         564,38  R$366 R$234 R$145 R$86 R$47 R$20 R$3 

 
Relação B/C    1,44 

 
 

No período de 1995 a 2003 o fluxo de benefício da tecnologia foi negativo, representando o período de desenvolvimento da pesquisa e seus 
resultados. A partir de 2004 começa haver equilíbrio entre despesas com pesquisa e resultados de produtividade com adoção tec nológica. A TIR representa a 
taxa interna de retorno representa a taxa de desconto que iguala os fluxos de entrada com os fluxos de saída de caixa, em um dado momento, em que o 
equilibrio das contas tenham um VPL > 0. No ano de 2015 a TIR foi de 18,54% representado a viabilidade da adoção tecnológica e a TMA de 6% o VPL de R$ 
366,00 um saldo positivo para áreas de produção do município de Alto Alegre. A relação beneficio/custo demonstra que para cada R$1,00 investido o retorna 
R$1,44 com o rendimento da produção.  

 

 



9. AÇÕES SOCIAIS  

 
9.1 - Categoria: Apoio Comunitário 
 
Não identificados para essa tecnologia. 

 
9.2 – Meio ambiente e Educação ambiental 
 
Embrapa & Escola. 
 
Notas: 
a) Este item deve ser preenchido em articulação com a área de comunicação da Unidade, a qual é 
responsável pela descrição de todas as demais ações sociais não relacionadas  às tecnologias avaliadas 
em termos de impacto. 
b) Sua inclusão neste relatório tem por objetivo integrar a avaliação de impactos às ações sociais no 
Balanço Social. 
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ANEXO– A 

 
   Síntese do Relatório de Impactos     
Ano base da Avaliação:  2015     
1.- IDENTIFICAÇÃO       
Nome/título da tecnologia:  CULTIVAR DE SOJA BRS MA TRACAJÁ X CULTIVAR PARNAÍBA 
Ano de Lançamento: 1995   Ano de início da Adoção: 2000 
2.- IMPACTOS        
2.1.- Avaliação Dos Impactos Econômicos      
2.1.1. - Incremento de Produtividade     se Aplica:   

 

Ano 

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  

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2004 2300 3800             0,48  651,03            71,38  25% 18 4.800          85.653,00  

2005 2300 3800             0,42         658,85            (26,24) 25% -7 4.800        (31.485,00) 

2006 2300 3823             0,47         684,20             37,51  25% 9 4.000          37.506,55  

2007 2300 3823             0,67         737,20           280,97  25% 70 2.400       168.584,24  

2008 2300 3823             0,66         809,48           192,05  25% 48 2.400       115.228,40  

2009 2300 3823             0,66         795,63           214,97  25% 54 1.000          53.742,97  

2010 2300 3823             0,73         885,71           227,85  25% 57 1.000          56.961,67  

2011 2300 3823             0,74         930,86           198,70  25% 50 1.700          84.446,79  

2012 2300 3823             1,08      1.003,58           633,65  25% 158 2.100       332.663,63  

2013 2300 3823             1,21      1.059,03           778,22  20% 156 7.500    1.167.323,50  

2014 2685 3823             1,06      1.097,94           104,17  20% 21 5.002       104.209,00  

2015 2613 3823             1,14      1.213,72           163,26  20% 33 5.800       189.381,60  

2016 1800 3480             1,13      1.700,00           198,40  20% 40 1.200          47.616,00  

                    

 
 
 

   
Não se Aplica 
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2.1.2 .– Redução de Custos 

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) 

                

                

 
2.1.3 – Expansão da Produção 

   
Não se aplica 

  

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) 

                

                

 
2.1.4 – Agregação de Valor 

   
Não se aplica 

 

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) 

2004          85.653,00  

2005        (31.485,00) 

2006          37.506,55  

2007       168.584,24  

2008       115.228,40  

2009          53.742,97  

2010          56.961,67  

2011          84.446,79  

2012       332.663,63  

2013  1.167.323,50  

2014  104.209,00  
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 2015  189.381,60  

2016  47.616,00  

 
2.2.- CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA 

    

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa Depreciação de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica Total 

1995 14.139,79 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 28.639,79 

1996 14.580,54 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 29.080,54 

1997 15.039,48 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 29.539,48 

1998 15.539,31 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 30.039,31 

1999 16.015,16 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 30.515,16 

2000 16.138,05 10.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 30.638,05 

2001 38.951,71 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,61 58.452,32  

2002 40.926,18 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.300,65 60.726,83 

2003 42.842,84 10.000,00 1.500,00 3.000,00 5.549,88 62.892,72 

2004 46.854,02 10.000,00 1.500,00 3.000,00 6.077,11 67.431,13 

2005 51.243,49 4.200,00 900,00 1.800,00 6.654,44 64.797,93 

2006 43.828,77 5.746,05 900,00 1.800,00 6.448,22 58.723,04 

2007 42.902,33 4.200,00 900,00 1.800,00 7.539,66 57.341,99 

2008 47.104,66 4.200,00 900,00 1.800,00 8.339,11 62.343,77 

2009 58.815,43 4.200,00 900,00 1.800,00 13.615,58 79.331,01 

2010 65.814,61 5.100,00 450,00 900,00 13.815,57 86.080,18 

2011 35.475,17 5.000,00 375,00 750,00 25.856,94 67.457,11 

2012 30.500,00 5.000,00 375,00 750,00 22.300,00 58.925,00 

2013 23.225,65 19.000,00 1.425,00 2.850,00 23.804,70 70.305,35 

2014 23.427,70 19.000,00 1.425,00 2.850,00 25.330,01 72.032,71 

2015 26.130,50 20.000,00 1.500,00 3.000,00 28.033,61 78.664,11 

 10.690,29 24.420,74 1.831,56 3.663,11 958,17 41.563,86 

Total Geral 1.183.957,54 

 
 



ANEXO B 

 

 

  
  

EXPORTAÇÃO 
BRASILEIRA       

   
RORAIMA 

     
PPEXP 

   

PRINCIPAIS 
PRODUTOS       

DEZ - 2015 

       2015 (JAN - DEZ)   2014 (JAN - DEZ)  Var% 

O/ NCM Descrição (NCM)   
 

    
 

  
JAN - 
DEZ 

       US$ FOB  
Part 

% 
 Kg   US$ FOB  Part %  Kg  

2015/
2014 

  
TOTAL GERAL               11.627.883  100,00 

              
25.386.846  

              
19.208.559  100,00 

              
29.062.881  

-39,47 

         
 

  

TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS 
EXPORTADOS               11.627.883  100,00 

              
25.386.846  

              
19.208.559  100,00 

              
29.062.881  

-39,47 

          
1 

12019
000 

SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA 
SEMEADURA                  8.940.593  76,89 

              
21.357.135  

              
15.999.125  83,29 

              
23.948.918  

-44,12 

2 
44079
990 

OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS 
EM FOLHAS,ETC.ESP>6MM                       907.308  7,80 

                 
1.661.212  

                 
1.038.204  5,40 

                 
1.678.384  

-12,61 

3 
44092
900 

OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO 
CONIFERAS                       472.287  4,06 

                     
526.223  

                      
423.089  2,20 

                     
408.994  

11,63 

4 
99980
102 

CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E 
LUBRIF.P/AERONAVES                       394.052  3,39 

                     
339.054  

                      
869.517  4,53 

                     
494.826  

-54,68 

5 
90183
929 OUTRAS SONDAS,CATETERES E CANULAS                       211.943  1,82 

                           
8.136  

 
-- 

 
 

6 
90183
999 

OUTS.INSTRUMENTOS 
SEMELH.SERINGAS,AGULHAS,CATETERES,ET
C                       175.143  1,51 

                           
8.027  

 
-- 

 

 

7 
22021
000 

AGUA 
INCL.MINERAL/GASEIF.ADICION.ACUCAR,AR
OMATIZADA,ETC                       131.852  1,13 

                     
390.118  

                      
110.816  0,58 

                     
278.684  

18,98 

8 
39269
040 

ARTIGOS DE LABORATORIO OU DE 
FARMACIA,DE PLASTICOS                       104.346  0,90 

                           
1.153  

 
-- 

 
 

9 
22011
000 

AGUA 
MINERAL/GASEIF.N/ADICION.ACUCAR,N/AR
OMATIZADA,ETC.                          94.543  0,81 

                     
551.526  

                         
82.902  0,43 

                     
383.177  

14,04 

10 
10059
010 

MILHO EM GRAO,EXCETO PARA 
SEMEADURA                          68.861  0,59 

                     
414.500  

                      
181.945  0,95 

                     
715.000  

-62,15 

11 
15079
019 

OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES 
COM CAPACIDADE>5L                          35.162  0,30 

                        
43.200  

                         
23.513  0,12 

                        
21.600  

49,54 

12 
87032
310 

AUTOMOVEIS C/MOTOR 
EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,ATE 6 PASSAG                          25.016  0,22 

                           
3.200  

 
-- 

 
 

13 
70179
000 

OUTROS ARTEFS.DE 
VIDRO,P/LABORATORIO,HIGIENE E 
FARMACIA                          22.479  0,19 

                           
3.748  

 
-- 

 

 

14 
27150
000 

MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE 
ASFALTO,DE BETUMES,ETC.                          13.212  0,11 

                           
2.400  

 
-- 

 
 

15 
44072
920 

MADEIRA DE IPE,SERRADA/CORTADA EM 
FOLHAS,ETC.ESP>6MM                             9.090  0,08 

                        
15.765  

                         
67.173  0,35 

                        
52.000  

-86,47 

16 
03011
190 

OUTROS PEIXES ORNAMENTAIS, VIVOS, DE 
AGUA DOCE                             8.835  0,08 

                                   
85  

                         
13.177  0,07 

                                   
82  

-32,95 

17 
84193
200 

SECADORES P/MADEIRAS,PASTAS DE 
PAPEL,PAPEIS OU CARTOES                             7.758  0,07 

                        
54.500  

 
-- 

 
 

18 
10062
020 

ARROZ ("CARGO" OU 
CASTANHO),DESCASCADO,NAO 
PARBOILIZADO                             3.267  0,03 

                           
4.500  

 
-- 

 

 

19 
17011
300 

ACUCAR DE CANA MENCIONADO NA NOTA 
2 DA SUBPOSIÇAO 1701                             1.089  -- 

                           
1.500  

 
-- 

 
 

20 
39233
000 

GARRAFOES,GARRAFAS,FRASCOS,ARTIGOS 
SEMELHS.DE PLASTICOS                                 747  -- 

                                   
82  

 
-- 

 
 

21 
40091
100 

TUBO BORRACHA 
VULCAN.N/ENDUR.N/REFORC.S/ACESS                                 300  -- 

                                
782  

 
-- 

 
 

22 
72044
900 

OUTROS DESPERDICIOS E RESIDUOS DE 
FERRO OU ACO 

 
-- 

 

                      
248.145  1,29 

                     
909.380   

23 44072 OUTRAS MADEIRAS 
 

-- 
 

                         0,38                       



33 

 

990 TROPICAIS,SERRADAS/CORT.FLS.ETC.ESP>6
MM 

73.330  105.601  

24 
22084
000 

CACHACA, RUM E AGUARDENTE DE CANA 
DE ACUCAR,APOS FERM. 

 
-- 

 

                         
13.508  0,07 

                        
15.300   

25 
44072
940 

MADEIRA DE LOURO,SERRADA/CORTADA 
EM FOLHAS,ETC.ESP>6MM 

 
-- 

 

                         
11.003  0,06 

                        
22.308   

26 
44091
000 MADEIRA DE CONIFERAS,PERFILADA 

 
-- 

 

                         
10.428  0,05 

                           
6.400   

27 
87089
100 

RADIADORES P/TRATORES E VEICULOS 
AUTOMOVEIS 

 
-- 

 

                         
10.008  0,05 

                                   
66   

28 
84659
190 

OUTS.MAQUINAS FERRAM.DE SERRAR 
MADEIRA,CORTICA,OSSO,ETC 

 
-- 

 

                            
8.257  0,04 

                           
8.000   

29 
84295
119 

OUTRAS CARREGADORAS-TRANSPORTADORAS DE 
CARREGAM.FRONTAL -- 

 

                            
7.364  0,04 

                           
7.000   

30 
03019
999 OUTS.PEIXES VIVOS 

 
-- 

 

                            
6.938  0,04 

                                
135   

31 
31031
010 

SUPERFOSFATO,TEOR DE PENTOXIDO DE 
FOSFORO (P2O5)<=22% 

 
-- 

 

                            
3.198  0,02 

                           
4.000   

32 
31042
010 

CLORETO DE POTASSIO,TEOR DE OXIDO DE 
POTASSIO(K2O)<=60% 

 
-- 

 

                            
2.372  0,01 

                           
2.500   

33 
38089
199 

OUTS.INSETICIDAS,APRESENTADOS DE 
OUTRO MODO 

 
-- 

 

                            
1.366  -- 

                                   
23   

34 
48101
390 

OUTS.PAPEIS 
P/ESCRITA,ETC.FIBRA<=10%,EM ROLOS 

 
-- 

 

                            
1.076  -- 

                                   
80   

35 
38089
329 

OUTS.HERBICIDAS APRESENTADOS 
D/OUTRO MODO 

 
-- 

 

                                
840  -- 

                                   
40   

36 
31029
000 

OUTS.ADUBOS OU 
FERTILIZ.MINERAIS/QUIMICOS,NITROGENA
DOS 

 
-- 

 

                                
377  -- 

                                   
33  

 

37 
30029
099 

OUTRAS TOXINAS,CULTURAS DE 
MICROORGANISMOS,PRODS.SEMELH -- 

 

                                
208  -- 

                                      
8   

38 
48114
190 

OUTS.PAPEIS/CARTOES AUTO-ADESIVOS,EM 
ROLOS/FLS. 

 
-- 

 

                                
181  -- 

                                   
10   

39 
23012
010 

FARINHAS,POS,"PELLETS" DE 
PEIXES,IMPROPRS.P/ALIM.HUMANA 

 
-- 

 

                                
162  -- 

                                
200   

40 
31059
011 

NITRATO DE SODIO POTASSICO,TEOR DE 
N<=15% E K2O<=15% 

 
-- 

 

                                
124  -- 

                                      
3   

41 
31059
090 

OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NIT
ROGENIO E POTASSIO 

 
-- 

 

                                
118  -- 

                                      
3   

42 
10061
010 

ARROZ ("PADDY") COM CASCA,PARA 
SEMEADURA 

 
-- 

 

                                   
68  -- 

                                
120   

43 
25041
000 GRAFITA NATURAL EM PO OU EM ESCAMAS 

 
-- 

 

                                   
27  -- 

                                      
6   

         
 

  
DEMAIS PRODUTOS                                       -    0,00 

                                     
-    

                                      
-    

0,00 
                                     
-    

-- 

          
OBS: -- Quando VAR% maior que 999,99 

       

          
 
 

 
 
Fonte: http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4893&refr=1076



 


