
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA  

EMBRAPA 
 
 

  
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
 
1.1. Nome/Título 
Consórcio milho safrinha com Brachiaria ruziziensis 
 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrap a 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
Eixo de Impacto do VI PDE  

x Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 

 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 

 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

 Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 

 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 Não se aplica 

 
 
 
 
1.3. Descrição Sucinta 
 

Em 2019, a segunda safra, também conhecida como safrinha, em Mato Grosso do 

Sul, proporcionou uma produção de milho da ordem de 12,1 milhões de toneladas de grãos. 

Segundo a Famasul e a Conab, este é o maior registro de produção de milho safrinha no 

estado de MS na história. O maior registro até então, havia sido na safra 2016/2017, com 9,6 

milhões de toneladas do cereal (Famasul, 2017). A área plantada foi de 2.173.294 hectares 

com média ponderada de produtividade em 93,23 sc/ha. Nas regiões Sul e Central do MS, 

as médias atingiram em torno de 90 sc/ha. Em relação à safra anterior, o incremento da área 

plantada foi de 14% e na produtividade em torno de 22% (Famasul, 2019). 

As condições climáticas foram favoráveis quando comparadas à safra anterior, 

refletindo nas médias de produtividade e produção superiores a anterior. Embora cerca de 

5% das lavouras foram afetadas por duas geadas ocorridas no início de junho/2019, não 

houve consequências significativas na produtividade geral. Ainda assim, o Estado de Mato 



 

Grosso do Sul ocupou em 2019 o terceiro lugar no ranking de produção de milho no País 

(Conab, 2019). 

Usualmente, o cultivo de milho safrinha ocorre imediatamente após a colheita da soja, 

em sistema de sucessão. Uma das fragilidades do sistema de sucessão soja/milho safrinha 

consiste nos baixos índices de cobertura do solo, principalmente durante os meses de agosto 

a outubro, entre a colheita do milho e a semeadura da soja. Neste cenário, destaca-se o 

consórcio milho com braquiária, atualmente uma alternativa para viabilizar a cobertura do 

solo em sistemas de produção, onde a prática da rotação de culturas preconizada no plantio 

direto perdeu espaço neste modelo atual.  

Com a utilização do consórcio milho com braquiária é possível produzir palha de 

braquiária durante e após o cultivo de milho safrinha, que pode viabilizar o Plantio Direto 

como tecnologia para exploração racional em solos de Cerrado.  

A semeadura simultânea do milho e da braquiária é realizada com a mesma 

semeadora de soja e milho. A população de braquiária deve ser ajustada em função do valor 

cultural das sementes. A Brachiaria ruziziensis, destaca-se pela excelente cobertura do solo 

e facilidade de manejo para implantação da cultura da soja.  

O cultivo de milho safrinha com braquiária mantém o solo protegido durante o período 

que seria de maior decomposição da palha, sem reduzir significativamente o rendimento de 

grãos do milho.  

Os resíduos vegetais na superfície protegem o solo do aquecimento excessivo e da 

perda de água, devido à alta refletividade da radiação solar e baixa condutividade térmica 

dos mesmos, proporcionando, ainda, menor amplitude térmica diária e condições benéficas, 

especialmente nas regiões de clima tropical. 

É possível produzir até 12 toneladas de palha (milho safrinha + braquiária), que 

adicionadas às raízes, proporcionam melhores condições para o solo e para a cultura da soja 

em sucessão e milho safrinha subsequente, com retorno econômico de até 15% de 

acréscimo superior à sucessão convencional. 

 

 

 

 

 



 

1.4. Ano de Início da geração da 
tecnologia:  

2005 

 
1.5. Ano de Lançamento:  2006 

 
   1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver :  -  
 

1.7. Ano de Início da adoção :  2007 
 
 
 
1.8. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste  Norte  Centro Oeste  Sudeste  Sul  
AL  AC  DF  ES  PR x 
BA x AM  GO x MG x RS  
CE  AP  MS x RJ  SC  
MA x PA x MT x SP x  
PB  RO x  
PE  RR  
PI x TO x 
RN   
SE  

 
 

Em 2019, com apoio do projeto SIGA – Sistemas de Informações Geográficas do 

Agronegócio em Mato Grosso do Sul, foi possível, aproximar a estimativa da área de adoção 

da tecnologia, baseado em dados dos Resultados da 2ª Safra do Boletim Casa Rural 

(Famasul, 2019). Com base nas 960 visitas de campo às propriedades (Figura 1), realizadas 

pelo projeto, foram coletadas diversas informações sobre o manejo da cultura, inclusive o 

sistema de cultivo. Foi detectado que 28,9% dos entrevistados declararam utilizar o sistema 

de consórcio milho com braquiária. Em um levantamento realizado em 2018 junto às 

cooperativas de Mato Grosso do Sul, para mapear as tecnologias da Embrapa, foi 

identificado que entre 20 e 30% dos associados utilizavam consórcio milho com braquiária. 

Atualmente o monitoramento desta tecnologia é um desafio, considerado que a área 

de plantio no Estado é grande e que o consórcio milho com braquiária vem sofrendo 

variações a cada safra. Houve anos onde a colheita da soja foi atrasada em decorrência de 

chuvas e o plantio atrasado do milho comprometeu também o consórcio. Em seguida foi o 

preço da braquiária e o custo de produção do milho que implicaram em redução no avanço 

da adoção da tecnologia. No acompanhamento dos produtores nestes últimos anos, 

percebeu-se duas situações que limitaram o avanço do consórcio milho com braquiária: 

- aumento dos custos no sistema de produção da safrinha; 



 

- percepção do produtor de que há perdas de produtividade do milho em consórcio 

com braquiária. 

Ações de comunicação e transferência de tecnologias serão implementadas para 

ampliar estas percepções, no sentido de comprovar a eficiência do sistema, que atualmente 

é reconhecido inclusive pelo seguro agrícola. O ajuste no número de plantas por área para 

evitar perdas de produtividade, assim como as práticas associadas que melhoram a 

qualidade do solo e garantem aumentos de produtividade da cultura em sucessão (soja) 

precisam ser internalizados. Estes resultados são conhecidos, no entanto, precisam ser 

enfatizados para que a adoção se amplie em seu potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área cultivo Milho 2 ª Safra e Propriedades visitadas pelo Projeto SIGA – MS (Famasul, 2019) 

 

Ainda há um grupo específico que já foi identificado sem interesse em adotar a 

tecnologia: os arrendatários de terras. Em uma amostra realizada para avaliar a “não adoção” 

da tecnologia, este perfil foi evidenciado. Os argumentos são basicamente o aumento do 

custo de produção e a possibilidade de risco de perdas na cultura do milho quando em 



 

consórcio, ou seja, o incremento no custo de produção da braquiária junto da cultura do milho 

e associada ao valor do arrendamento da terra. Outro grupo ainda tem dúvidas quanto à 

implantação do sistema, em virtude do estabelecimento de plantas adequado para que não 

ocorram perdas de produtividade no milho. 

Uma condição que está sendo observada nos últimos anos pela equipe de avaliação 

de impactos e que foi confirmada por alguns stakeholders consultados em 2019, é quanto 

ao aumento de áreas de cobertura com braquiária solteira em substituição a algumas áreas 

de milho solteiro. Em parte, explica-se pelo fato das últimas duas safras ter favorecido o 

aumento dos custos de produção e o baixo preço pago pelo grão. O aspecto interessante 

desta modalidade observada, é que a formação de palhada para a produção de soja parece 

ser um dos princípios que mais favorece a prática, que também é o principal objetivo 

preconizado na tecnologia do consórcio milho com braquiária. Por esse ponto de vista, é 

importante considerar que o produtor precisa obter, sobretudo, a viabilidade econômica da 

sua atividade, no entanto percebe-se que algumas mudanças de perspectiva com foco no 

sistema de produção podem estar surgindo. O fato do produtor optar pela cobertura do solo, 

ou mesmo integração ILP, com vistas a colher mais com a cultura em sucessão, abrindo mão 

da cultura da safrinha (no caso, o milho), é uma mudança de mentalidade, que passa de uma 

visão pontual e imediatista para a visão do sistema.  

É claro que vários fatores podem justificar ou interferir nestas decisões, desde a região 

mais ou menos apta para implantação do consórcio, por exemplo, assim como perspectivas 

de mercado e preço do milho ou da carne. A safra 2020, a qual já estamos acompanhando, 

nos reservará surpresas para a próxima avaliação, pois as expectativas de preço do milho 

são relevantes e a safra de soja 2019/2020 em atraso pela falta de chuvas no início do plantio 

pode ser um fator limitante para o consórcio milho safrinha com braquiária. No sistema de 

previsão de geadas desenvolvido pela Embrapa Agropecuária Oeste, há grande 

probabilidade de geadas para junho de 2020. Por essas e outras dinâmicas que interferem 

direta ou indiretamente, o monitoramento da tecnologia se faz importante e sua variação 

pode ser grande de um ano para outro ao avaliarmos todas as interações.   

O potencial de avanço da tecnologia do consórcio milho com braquiária ou mesmo 

outras práticas e modelos com vistas a melhorar a qualidade do solo e consequentemente o 

sistema de produção em regiões de aptidão de solos arenosos mostra-se como uma 

oportunidade. É possível observar, conforme o mapa a seguir, gerado pelo Sistema de 

Inteligência Territorial Agroideal (Figuras 2 e 3), quanto às áreas de pastagens aptas para a 

cultura da soja nos biomas Cerrado e Amazônia. Áreas em SP, PR e mesmo Sul de MS não 



 

foram consideradas pois são regiões de Mata Atlântica, as quais não estão inclusas no 

referido estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Potencial de áreas de pastagens aptas para soja em Mato Grosso do Sul (Agroideal, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Potencial de áreas de pastagens aptas para soja no Bioma Cerrado e Amazônia (Agroideal, 2019) 

 

 



 

1.9. Beneficiários 

 
 

Os beneficiários dessa tecnologia são produtores rurais, que agregam aumento em 

produtividade das culturas, assim como a sociedade que é beneficiada pelos impactos 

sociais e ambientais decorrentes do uso dessa prática agrícola. 

Quanto aos produtores rurais, há dois perfis, basicamente, que fazem uso da 

tecnologia, isso porque ela é versátil e pode ser facilmente adaptada conforme a 

necessidade. 

Os produtores de porte médio/grande com foco empresarial utilizam o consórcio milho 

com braquiária para produção de palhada e enfoque no plantio direto. O sistema de produção 

preponderante é o cultivo de grãos (soja-milho safrinha), onde a cobertura agrega benefícios 

sobretudo para a cultura subsequente, ou seja, a soja. 

No caso dos produtores de base familiar, o consórcio milho com braquiária é utilizado 

como alimentação complementar no período de inverno, onde a disponibilidade de pastagem 

(em qualidade e quantidade) é menor. Nesse caso, com a colheita do milho, a pastagem de 

braquiária é uma opção disponível para o gado como oferta de alimento para suprir um 

determinado um período, minimizando a redução na produção de leite ou os custos com a 

suplementação de alimento (com silagem e ração) para os animais na época da seca. 

Estes públicos estão sendo estudados e ações em comunicação e transferência de 

tecnologias estão sendo traçadas com base nos diferentes perfis para que a tecnologia seja 

compreendida com suas vantagens e benefícios, ampliada em sua área de abrangência e 

por fim adotada pelos produtores.  

 

 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

O milho safrinha tem sido cultivado em pequenas, médias e grandes propriedades, 

onde o nível de investimento (adubação, tratamento de sementes, controle de plantas 

daninhas e pragas) varia com o nível de adoção de tecnologias do agricultor e com a época 

de semeadura, sendo maior nas semeaduras precoces, por agricultores com maior poder 

aquisitivo (Ceccon; Rocha, 2010). 



 

O consórcio milho safrinha com braquiária foi idealizado com o objetivo de produzir 

palha e/ou pastagem no outono/inverno, com retorno econômico na soja subsequente. Esta 

pastagem pode ser utilizada na alimentação de animais após a colheita do milho, como apoio 

na engorda de bovinos de corte e na bovinocultura de leite. Nesse sentido, a tecnologia pode 

ser utilizada por diferentes perfis de produtores com níveis tecnológicos e investimento 

distintos. 

Os impactos mensuráveis proporcionados pela adoção da tecnologia acontecem no 

elo da produção “dentro da porteira”, principalmente por resultar em benefícios econômicos, 

como maior produtividade das culturas (Ceccon et al., 2007), e sociais e ambientais, tais 

como: a) segurança e estabilidade na geração de renda local, sem a abertura de novas 

áreas, tendo em vista os aspectos de redução da erosão, da perda de matéria orgânica e de 

nutrientes do solo; b) aumento do valor da propriedade e da terra pela conservação dos 

recursos naturais; c) proporcionar a segurança alimentar, garantindo o acesso à alimentação 

de qualidade pelos consumidores finais; d) maior profissionalização do setor agropecuário, 

da qualidade de vida das famílias e da produtividade do trabalho (Ceccon, 2007; Ceccon, 

2009). 

A adoção da tecnologia proporcionou aos produtores de sementes aumento na 

produção e comercialização de semente de braquiária. Segundo a Soesp (Sementes Oeste 

Paulista) em torno de 1,6 a 2 milhões de hectares utilizam os diferentes formatos da 

estratégia ILP e ILPF, e cerca de 20% desses sistemas tem a participação da SOESP, que 

comercializou em torno de 400 mil hectares de sementes de Brachiaria ruziziensis para essa 

finalidade na safra 2013/2014. 

Além disso, as plantadeiras de milho já são comercializadas com uma caixa adicional 

para a distribuição de semente da forrageira, adaptação também realizada para viabilizar o 

plantio da braquiária no mesmo dia do milho.  

Por outro lado, grande parte dos produtores que utilizam o consórcio milho com 

braquiária aponta que um dos gargalos é a qualidade da semente da forrageira e por isso há 

dificuldade no estabelecimento de plantas de braquiária na entrelinha.  

Com relação à produtividade do milho consorciado e milho solteiro, também há 

algumas dúvidas por parte dos produtores e a adoção (ou não da tecnologia) ainda está 

vinculada a este fator, embora o principal benefício da tecnologia esteja associado ao 

incremento na cultura em sucessão, a soja. Capristo et al. (2019) avaliou a produtividade do 

milho em diferentes sistemas de rotação de culturas e apontou que a produtividade de grãos 



 

e massa seca de colmo do milho safrinha foram maiores nas rotações com o consórcio milho-

braquiária. 

 Quando a semeadura ocorre simultaneamente entre milho e braquiária na linha ou a 

lanço, pode ocorrer influencia no rendimento final de grãos do milho pela competição entre 

as culturas, principalmente após o florescimento (Silva et al., 2015). 

 Em outros trabalhos, foi apontado que anos consecutivos de consórcio milho-

braquiária promovem incremento na produtividade da soja cultivada em sucessão. Os 

benefícios do consórcio são vistos quando existe efeito residual e acumulativo de quatro ou 

mais anos utilizando a tecnologia (Mechi et al., 2016). Relatos também foram observados 

por produtores entrevistados com esta afirmação. Em geral, produtores que utilizam a prática 

há pelo menos 5 anos, tendem a manter esta prática no seu sistema de produção, pois além 

dos benefícios ao solo, contabilizam os efeitos diretos na produção com as culturas, seja 

milho ou soja. 

O consórcio de milho com braquiária ruziziensis é o mais recomendado, 

principalmente em semeadura simultânea, pois além da produtividade elevada, o preço 

dessa semente é o mais acessível, alcançando maior IL (índice de lucratividade) que outras 

opções de brachiarias ou panicum (Garcia et al., 2012). 

 Enquanto benefícios político-institucionais, os resultados de pesquisa da Embrapa 

Agropecuária Oeste com o consórcio milho com braquiária tem subsidiado o zoneamento de 

risco climático para esta tecnologia, que oportuniza aos produtores o acesso ao seguro 

agrícola junto ao agente financeiro. Os dados de pesquisa, referentes às recomendações de 

implantação e manejo do sistema, assim como resultados relacionados à climatologia e uso 

da água (como determinação do Kc – coeficiente de cultura) foram primordiais para viabilizar 

este benefício aos produtores rurais, ao mesmo tempo que gerou maior confiança para os 

agentes financeiros. 

Em 2019 foi realizada reunião para validação do Zoneamento de Risco Climático do 

Consórcio Milho com Braquiária, com presença de representantes do setor produtivo, 

produtores, assistência técnica. A reunião foi muito produtiva e apontou diversas 

oportunidades de avanço no tema.  

Uma das principais demandas identificadas neste evento foi a necessidade de 

caracterização das áreas/regiões e níveis de aptidão ao consórcio milho com braquiária no 

estado de MS, considerando os tipos de solo e viabilidade econômica da tecnologia. Foi 

relatado pelos representantes do setor, que atualmente estão sendo incorporadas 3 milhões 

de hectares de solo tipo 2 com aptidão agrícola no Estado, (referência esta, também 



 

apontada nas Figuras 2 e 3), onde atualmente o consórcio milho com braquiária não é 

indicado pelo zoneamento, no entanto, a produção nestas áreas tem se mostrado eficiente, 

inclusive com produtividades de grãos superiores a regiões tradicionalmente produtoras. Um 

dos exemplos foi a produtividade de soja nestas áreas “novas”, que alcançou 65 sc/ha na 

safra 2018/2019, ou seja, superior à regiões do Sul do Estado que obtiveram médias de 55 

sc/ha. Um dos argumentos é de que embora o solo tenha menores teores de argila, o lençol 

freático em diversas destas regiões é mais elevado, as temperaturas noturnas são menores 

e entre outras condições, a produção tem se viabilizado nestes locais, seja de soja ou milho 

e por isso o estudo do consórcio para estas regiões é uma ferramenta importante, assim 

como tem sido nas regiões onde já foi adotado. A Aprosoja MS salientou o ZARC como 

política pública sendo papel da Embrapa, e a importância destes estudos para o consórcio 

no Estado, que poderão colaborar diretamente para viabilizar o seguro agrícola e minimizar 

o risco aos produtores. Dessa maneira, foi sugerido que esta demanda seja melhor estudada 

pela pesquisa e refinada para incorporar ao zoneamento e assim ampliar a possibilidade de 

expansão da área de consórcio para outras regiões do estado com características 

diferenciadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acesso completo no link: https://bit.ly/3a8hjbj  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso completo no link: https://bit.ly/3a3jD3z  

 
                                                                                                                                     

 
                  
                                          
                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acesso completo no link: https://bit.ly/2Ty6jyr  



 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TE CNOLOGIA 
 

 A avaliação econômica foi baseada no “Método do Excedente Econômico”, conforme 

metodologia descrita em Avila et al., 2008. Essa metodologia estima os benefícios 

econômicos gerados após a adoção da tecnologia, comparando-se com uma situação 

anterior sem a adoção.  

 

 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade  

 
Se aplica: sim ( X  )   não ( ) 

 
Tabela A  - Benefícios Econômicos estimados por Incremento de Produtividade 1,2

 

 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 
UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicio

nal 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico 

R$  

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

A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 
2006 2.597 3.060 0,56 - 257,17 60% 154,30 5.414 835.380,20 
2007 2.669 3.141 0,76 - 356,90 60% 214,14 7.599 1.627.249,86 
2008 2.980 3.506 0,40 - 210,80 60% 126,48 20.591 2.604.349,68 
2009 2.747 3.153 0,65 - 264,03 60% 158,42 41.336 6.548.449,12 
2010 3.426 4.169 0,40 - 299,20 60% 179,52 126.627 22.732.079,04 
2011 3.112 3.667 0,59 - 326,49 60% 195,89 187.453 36.720.168,17 
2012 4.360 5.070 0,53 - 378,83 60% 227,30 309.209 70.283.205,70 
2013 4.161 4.839 0,43 - 288,85 60% 173,31 458.721 79.500.936,51 
2014 4.200 4.828 0,43 - 267,32 60% 160,39 521.421 83.630.714,19 
2015 5.300 5.400 0,42 - 42,00 60% 25,20 600.000 15.120.000,00 
2016 5.400 5.800 0,63 - 250,73 60% 150,44 420.000 63.184.800,00 
2017 5.400 5.800 0,39 - 157,32 60% 94,39 420.000 39.643.800,00 
2018 4.207 3.996 0,44 - -92,84 60% -55,70 120.000 -6.684.000,00 
2019 5.593 5.985     0,53 -  207,50 60% 124,50 560.000 69.720.000,00 

¹ Valores corrigidos pelo IGP-DI (FGV) de novembro/2019 - 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores 
2 Cálculo realizado em planilha excel, utilizando arredondamento automático  

 

 

  

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos                                                                    Se aplica: sim ( )   não (x  ) 
Tabela B - Benefícios Econômicos Estimados por de Redução de Custos 

Anos 
Não Se 
Aplica 

Participação da 
Embrapa (%) 

Ganho Líquido 
( A ) 

Área de Adoção 
( B ) 

Benefício Econômico 
( C ) 

xxxxxxx x     
 

 

  
3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas                   Se aplica: sim (  )   não ( x ) 

Tabela C - Benefícios Econômicos  Estimados devido a Expansão da Produção 

Anos 
Não Se 
Aplica 

Participação da 
Embrapa (%) 

Ganho Líquido 
( A ) 

Área de Adoção 
( B ) 

Benefício Econômico 
( C ) 

xxxxxxx x     



 

3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor                                                                  Se aplica: sim ( ) não (x ) 
Tabela D - Benefícios Econômicos Estimados devidos à Agregação de Valor 

Anos 
Não Se 
Aplica 

Participação da 
Embrapa (%) 

Ganho Líquido 
( A ) 

Área de Adoção 
( B ) 

Benefício Econômico 
( C ) 

xxxxxxx x     
 

 

 

 

 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos  
 

 Na avaliação dos impactos econômicos estimados desta tecnologia “Consórcio milho 

safrinha com Brachiaria ruziziensis”, utilizou-se o indicador de incremento de produtividade, 

onde comparou-se a produção obtida com a cultura do milho safrinha consorciado com 

braquiária em relação ao cultivo do milho solteiro. 

 A estimativa da área de adoção da tecnologia foi baseado em dados conforme 

Resultados da 2ª Safra do Boletim Casa Rural  ( FAMASUL, 2019). O Boletim aponta que o 

milho na 2ª safra 2018/2019 em MS atingiu 2.173.294 hectares e a produtividade média 

ponderada foi de 93,23 sc/ha. A equipe do Projeto de Informações Geográficas do 

Agronegócio de MS (SIGA-MS) da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do 

Sul – APROSOJA-MS coletou amostras em campo e visitou 960 propriedades em MS e, 

28,9% dos entrevistados declararam que utilizam sistema consorciado no cultivo do milho. 

Como não é possível assegurar que todos declarantes da utilização de consórcio, utilizam a 

tecnologia consórcio milho com braquiária, para maior segurança no cálculo, utilizamos uma 

margem de erro de 10%, uma vez que área real adotada com a tecnologia não foi possível 

mensurar. 

 Para estimativa de incremento na produtividade, utilizou-se um aumento de 7% no 

milho quando utilizado o consórcio (Capristo et al, 2019).  

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

hectare, auferido pela adoção da tecnologia e o Benefício Econômico Estimado. Considerou-

se os benefícios econômicos desde o período de início da adoção da tecnologia até o ano 

de 2019, para comparação da evolução tanto da área de adoção quanto dos benefícios 

acumulados. 

 Neste ano, considerou-se o preço da saca de 60 kg de milho do mês de outubro/2019 

disponível em https://www.agrolink.com.br/cotacoes/historico/ms/milho-seco-sc-60kg.  

Todos os valores históricos, foram atualizados para o mês de novembro/2019, pelo Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP- DI) da Fundação Getúlio Vargas.  

  



 

3.2. Custos da Tecnologia 
 
 
3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1.  – Estimativa dos custos ¹ 

Ano Custos de 
Pessoal R$ 

Custeio de 
Pesquisa R$ 

Depreciação 
de Capital R$  

Custos de 
Administração 

R$ 

Custos de 
Transferência 

Tecnológica R$ 
Total R$ 

2005 104.938,03 11.355,37 4.233,90 6.487,50 5.681,04 132.695,84 

2006 104.071,40 15.542,98 3.086,49 7.404,10 7.768,24 137.873,20 

2007 125.364,16 21.937,20 5.942,39 8.587,76 10.971,66 172.803,16 

2008 205.141,05 23.476,66 5.357,52 7.276,76 11.737,42 252.989,41 

2009 259.997,41 31.023,54 7.312,84 23.636,63 17.551,55 339.521,97 

2010 253.012,26 33.979,58 5.989,11 14.316,84 16.989,79 324.287,57 

2011 194.357,53 23.668,14 5.818,11 15.618,78 11.833,28 251.295,85 

2012 168.744,54 11.573,23 4.043,16 18.740,85 7.123,24 210.225,00 

2013 117.106,83 4.422,80 3.746,69 2.515,09 2.212,10 130.003,52 

2014 59.823,22 0,00 0,00 2.149,99 5.707,93 67.681,14 

2015 61.625,97 0,00 0,00 2.601,09 858,02 65.085,08 

2016 57.084,83 0,00 0,00 2.409,42 794,79 60.289,04 

2017 251.640,07 15.049,97 1.766,95 2.257,21 3.492,28 274.206,48 

2018 258.920,00 6.266,19 9.985,69 8.868,07 2.114,42 286.154,37 

2019 269.108,07 7.264,00 10.452,00 9.480,00 3.630,00 299.934,07 

Total  2.490.935,36 205.559,65 67.734,83 132.350,10 108.465,77 3.005.045,71 

¹ Valores corrigidos pelo IGP-DI (FGV) de novembro/2019 - 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores 
 
 

 
 
 
 
3.2.2. Análise dos Custos 
 
 

As análises de custos dos trabalhos de pesquisa que geraram a tecnologia consórcio 

milho safrinha com Brachiaria ruziziensis foram considerados desde 2005. Este projeto foi 

conduzido com recursos da Fundação Agrisus – Agricultura Sustentável e da Embrapa. A 

partir desta data, novos conhecimentos vem sendo agregados à tecnologia. No ano de 2017, 

aprovou-se um novo projeto para a continuação dos trabalhos de transferência de tecnologia 

envolvendo o consórcio milho safrinha com B. ruziziensis e o envolvimento de mais 

pesquisadores e pessoal do apoio técnico, elevando consideravelmente o custo com 

pessoal. 



 

 Para estimativa dos gastos de 2019, com os trabalhos de pesquisa e transferência 

de tecnologia (Tabela 3.2.1.1), considerou-se: 

� Os custos do projeto inicial, desde o ano de 2005. 

� Os valores foram atualizados para o mês de novembro de 2019, pelo Índice Geral de 

Preços – Disponibilidade Interna (IGP- DI) da Fundação Getúlio Vargas.  

� Para efeito desta análise, considerou-se estimativas com o custo de pessoal, o custeio 

da pesquisa, a depreciação de capital, os custos de administração e os de 

transferência de tecnologias.  

� O custo com pessoal foi estimado com base na remuneração dos empregados 

envolvidos (pesquisadores, técnicos e assistentes) fornecido pelo Setor de Gestão de 

Pessoas da Unidade e pelo tempo estimado de dedicação no desenvolvimento e 

transferência da tecnologia. 

� O custeio de pesquisa, depreciação, custos de administração e transferência de 

tecnologia foram estimados com base nos valores informados pelo Setor de Gestão 

Financeira da Unidade, obtidos através do SIAFI, ponderados pela dedicação do 

pessoal envolvido no trabalho (custo com pessoal) ou percentual estimado para  

gestão (15%). 

 

 
 
 
3.3. Análises de rentabilidade 
  
   A Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma taxa de desconto que iguala, em 

determinado momento, a soma dos fluxos de caixa ao valor do investimento. Considera-se 

que a inversão em pesquisa/investimento é viável quando a TIR for maior que a alternativa 

de aplicação do valor.   

 Considerando os fluxos de benefícios estimados a TIR foi de 248,8% (Tabela 3.3.1), 

ou seja, o investimento é viável.  Considerando a Tabela 3.3.1, existiu períodos em que 

houve fluxos negativos. Para alguns autores, quando há fluxos de caixa negativos podem 

ocorrer falhas no cálculo da TIR (Guiducci et al., 2012). Portanto, com objetivo de 

complementar esta análise de rentabilidade, foi calculada, também, a TIRM - Taxa Interna 

de Retorno Modificada. A TIRM é um método de análise de investimentos que traz os fluxos 

de caixa negativos para valor presente e leva os fluxos de caixa positivos para valor futuro. 

Com os fluxos de benefícios, o valor da TIRM é de 45%, à uma taxa de reinvestimento de 

6%, e quando consideradas a taxa de 4%, a TIRM é de 42%.   



 

 Embora os cálculos resultem em valores diferentes, tanto a TIR quanto a TIRM, se 

mantém muito positivas, superiores aos valores utilizados como parâmetros nas taxas 

mínimas de atratividade (4% a 18%), ou seja, as inversões de pesquisa (investimentos na 

geração da tecnologia) foram compensados pelos benefícios avaliados.  

 

Tabela 3.3.1.  Fluxos de benefícios líquidos estimados 1 

Ano  
Fluxo de benefícios 
(R$) 

Fluxo de custos  
(R$)  

Fluxo de benefícios 
líquidos (R$) 

Ano 1 0,00 132.695,84 -132.695,84 
Ano 2 0,00 137.873,20 -137.873,20 
Ano 3 0,00 172.803,16 -172.803,16 
Ano 4 2.719.041,55 252.989,40 2.466.052,15 
Ano 5 6.899.391,76 339.521,97 6.559.869,79 
Ano 6 23.950.230,78 324.287,57 23.625.943,21 
Ano 7 38.688.424,67 251.295,85 38.437.128,82 
Ano 8 74.049.371,32 210.225,00 73.839.146,32 
Ano 9 83.762.454,60 130.003,52 83.632.451,08 

Ano 10 88.114.934,79 67.681,14 88.047.253,65 
Ano 11 15.930.000,00 65.085,08 15.864.914,92 
Ano 12 66.570.000,00 60.289,04 66.509.710,96 
Ano 13 41.769.000,00 274.206,48 41.494.793,52 
Ano 14 -6.962.400,00 286.154,37 -7.248.554,37 
Ano 15 69.720.000,00 299.934,07 69.420.065,93 

¹ Valores corrigidos pelo IGP-DI (FGV) de novembro/2019 - 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores 
 
 
 
 
 

Tabela 3.3.2:  Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), a relação 
benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL) 

Taxa Interna de Retorno  
TIR % 

Relação Benefício/Custo  
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido  
VPL (6%) – em mil  

2 4 8 , 8  1 4 6  R $  2 8 0 . 3 0 0 . 7 9 5 ,  

 
 

A relação Benefício/Custo foi obtida pela divisão do benefício econômico pelo 

valor dos custos, à uma taxa de desconto de 6%. A análise mostra que a tecnologia obteve 

índice de 146. Este indicador B/C é alto, possivelmente, pois o fluxo analisado é de um 

período longo. Todos os indicadores sinalizam que os benefícios gerados com a tecnologia 

são muito positivos (Tabelas 3.3.1 e 3.3.2). 

 

  



 

Tabela 3.3.3: Análise do Valor Presente Líquido (em mil reais) 
 

 
TMA 

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

VPL 
R$ 

338.295 
 

280.301 
 

233.618 
 

195.797 
 

164.966 
 

139.687 
 

118.844 
 

101.567 
 

 
 
 O Valor Presente Líquido (VPL) corresponde ao somatório dos fluxos de caixa 

esperados trazidos ao ano zero, obtido pela diferença entre o valor presente das entradas 

de caixa e o valor presente das saídas de caixa. Já a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é 

uma taxa de juros que representa o mínimo que um investidor ganharia quando realiza um 

investimento, ou o máximo que alguém se propõe a pagar quando faz um financiamento. 

 Para que seja considerado viável, o VPL deve ser maior que zero (Tabela 3.3.3). 

Analisou-se o VPL à taxas mínimas de atratividade de 4,0%, 6,0%, 8,0%, 10,0%, 12,0%, 

14,0%, 16,0% e 18,0%.  

 
 
 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
� Cooperativa Lar Agroindustrial 

 
� Projeto de Sistemas de Informações Geográficas do Agronegócio de MS – (SIGA-MS) 

da  APROSOJA-MS/ FAMASUL 
 

� Cooperativa Sul Matrogrossense – Copasul 
 
� AASTEC – Associação das empresas de assistência técnica rural de Mato Grosso do Sul 

 
 

 As instituições consultadas colaboraram em diferentes etapas desta avaliação. 

A Cooperativas atuaram tanto na consulta dos produtores para realização dos questionários 

como no levantamento da estimativa da área de adoção. AASTEC e Famasul/Aprosoja 

colaboraram com informações sobre área de adoção e demais questões técnicas inerentes 

ao sistema de produção. Outros grupos também foram consultados para validar informações, 

como Grupo Plantio na Palha (GPP), ANDAV (Associação dos distribuidores de insumos 

agropecuários), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS) e 

grupos técnicos e de produtores rurais organizados no whattsapp. 

 
 



 

 4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNO LOGIAS 
AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro 
 
 
4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.1.1:  Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim  1,25 1,25 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim  0,00 0,00 
3. Consumo de água Não  0,00 0,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim  1,00 1,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não  0,00 0,00 
6. Consumo de energia Sim  1,80 1,80 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim  0,02 0,02 
8. Emissões à atmosfera Sim  0,16 0,16 
9. Qualidade do solo Sim  11,5 11,5 
10. Qualidade da água Sim  0,64 0,64 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação 
ambiental 

Sim  
0,20 0,20 

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

Os impactos ambientais, relativos ao aspecto eficiência tecnológica, podem ser 

visualizados na Tabela 4.1.1.  

O indicador mudança no uso direto da terra apontou impacto de 1,25 e está 

relacionado aos estoques de carbono e produtividade por unidade de área (efeito poupa 

terra). Isso se deve às próprias características inerentes da tecnologia, por ser uma 

modalidade de consórcio e por incorporar matéria orgânica ao solo, beneficiando estes dois 

aspectos indicados pelos entrevistados. O benefício do consórcio em incrementar a 

produtividade da cultura em sucessão, no caso a soja, foi outro aspecto considerado. 

A mudança no uso indireto da terra não teve destaque no impacto avaliado pelos 

entrevistados, pois o consórcio não apresentou competição com a produção de alimentos. 

O indicador uso de insumos agrícolas obteve um coeficiente de impacto de 1,00, 

indicando redução na frequência de aplicação de insumos químicos para controle de plantas 

daninhas. Segundo o levantamento da Aprosoja MS, na safrinha, em 2019, o problema com 

plantas daninhas nas lavouras de milho solteiro foi apontada como relevante e as principais 

espécies de difícil controle foram o capim amargoso (Digitaria Insularis), buva (Conyza spp.) 

e a trapoeraba (Commelina spp.). No caso do consórcio milho com braquiária, a redução na 

aplicação de herbicidas para controle de plantas daninhas quando comparado ao plantio de 

milho solteiro é uma das grandes vantagens atribuídas, já que a braquiária proporciona 

cobertura rápida do solo e por consequência dificulta a emergência de plantas daninhas.  



 

Em geral, quando há necessidade de manejo da braquiária com insumo químico, ele 

ocorre em situações distintas: quando o número de plantas por metro linear na linha intercalar 

excede o recomendado, ou quando em anos chuvosos o desenvolvimento da forrageira pode 

competir com o milho. Em 2019 não foi observado pelos entrevistados a necessidade de 

manejo em função das condições do clima.  

No entanto, o estabelecimento de plantas de braquiária ainda é uma situação que 

remete à discussão sobre o assunto, assim como a qualidade de sementes disponíveis no 

mercado, que é o fator preponderante para o sucesso (ou não) do consórcio estabelecido 

pelo produtor:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas avaliações realizadas a partir de 2014, foi relatado em praticamente todas as 

entrevistas, que produtores que possuem área com e sem consórcio identificaram problemas 

nas áreas sem cobertura do solo, principalmente com buva e amargoso resistentes ao uso 

de herbicidas. Nesses locais onde não há cobertura de solo e a infestação é maior, há a 

necessidade de controle com agroquímicos. Em situações onde o plantio de milho é solteiro, 

há presença de plantas daninhas resistentes, e por isso o número de aplicações e 

formulações utilizadas aumentam quando comparado ao sistema de produção que utiliza o 

consórcio milho com braquiária.  

No entanto, em anos chuvosos e que proporciona maior desenvolvimento da 

braquiária, os produtores entrevistados relataram a necessidade de aplicação de herbicida 

para controle da braquiária no consórcio. Herbicidas como mesotrione e nicosulfuron podem 

ser utilizados no controle de plantas daninhas de folhas estreitas em cultivo consorciado 

(Ceccon et al., 2015). 



 

A partir de 2016, relatos de presença de vassourinha (Sida spp.), começaram a se 

tornar comuns. Em 2018 e 2019 esses casos continuaram a ser relatados e aparentemente 

esta planta daninha pode ser um risco ao estabelecimento ou ampliação de áreas com 

consórcio milho com braquiária. Alguns produtores que utilizavam o consórcio milho com 

braquiária apontaram que não farão o consórcio nas áreas infestadas, visando o controle 

químico da planta com utilização de milho RR e aplicação de herbicida glifosato, para, 

futuramente voltar com o consórcio milho com braquiária nestas áreas.  

Esta situação, especialmente com a vassourinha vem prejudicando o avanço da 

tecnologia, apontando inclusive possibilidade de redução da área de adoção em 2020. 

Alguns entrevistados da amostra não farão o consórcio visando realizar o manejo na área 

que foi infestada pela vassourinha. Embora não seja uma planta daninha de difícil controle 

no milho solteiro, no consórcio tem se apresentado com limitação no manejo. 

A conversa a seguir relata a discussão em um grupo de produtores e técnicos sobre 

as opções de cobertura, analisando a falta de chuvas no mês de outubro e novembro de 

2019. A vassourinha mais uma vez foi citada como limitante nas condições com braquiária, 

seja solteira ou no consórcio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de energia é essencial em todas as etapas do processo produtivo agrícola. E 

considerando a redução no número de aplicações de herbicidas para controle de plantas 

daninhas, também houve alteração no uso de óleo diesel na condução da atividade, obtendo 



 

impacto igual a 1,80. Esse indicador pode variar a cada safra, dependendo do volume de 

chuvas e o estabelecimento do número de plantas por metro linear.  

Em 2019 não foi um ano atípico, em geral, não faltou e não houveram excessos de 

chuva. Essa variação pode influenciar diretamente o desenvolvimento da braquiária e para 

não causar competição com o milho, os produtores optaram por utilizar o controle químico. 

Alguns produtores relataram que houve necessidade de realizar uma operação a mais para 

efetuar o controle do crescimento na braquiária com utilização de herbicida. Essa operação 

foi necessária como foi descrito anteriormente, pois o estabelecimento do número de plantas 

por metro linear excedeu a recomendação ideal ou o desenvolvimento das plantas foi maior 

por causa da incidência de chuvas no período do outono/inverno.  

A adoção do consórcio milho safrinha com braquiária não altera o indicador uso de 

recursos naturais, uma vez que não há a necessidade de aberturas de novas áreas para a 

adoção da tecnologia. Nesse sentido, alguns produtores entrevistados apontam que a 

utilização do consórcio realmente otimiza o uso da área, agregando o benefício da formação 

de palhada com a produção de grãos. 

 O indicador Geração própria, reuso e autonomia não teve destaque efetivo na 

avaliação, embora o item que indica a utilização de FBN no consórcio é uma tendência que 

vem crescendo já no cultivo de milho solteiro, ou seja a utilização de azospirillum no cultivo 

de milho safrinha. Trabalhos de pesquisa e validação na unidade com essa tecnologia 

desenvolvida pela Embrapa está em andamento. Outros aspecto relacionados pelos 

entrevistados é quanto às emissões à atmosfera. Nesse quesito o principal apontamento, 

quando há uma percepção por parte do produtor e/ou técnico, é quanto aos gases de efeito 

estufa. O valor de 0,16 não indicou um destaque nesse sentido, mas para alguns 

entrevistados, ainda que não haja uma medida de referência para compreender que o 

sistema implica diretamente nestes benefícios de redução dos GEE, ainda assim acreditam 

que pode haver uma contribuição indireta. Em geral, em algumas entrevistas os produtores 

revelaram não compreender muito bem o conceito de emissão de gases de efeito estufa. Foi 

observado que nos casos onde o entrevistado conhece os conceitos envolvidos, as notas 

atribuídas tendem a ser mais elevadas, no entanto, pelo fato da tecnologia ser adotada em 

uma área pontual, acredita-se que não há interferência direta nesse aspecto. Quanto aos 

demais poluentes atmosféricos: material particulado/fumaça, odores e ruídos permaneceram 

inalteráveis. 

O coeficiente de impacto do indicador recuperação ambiental de 0,20 indica que a 

tecnologia não alterou consideravelmente a capacidade de recuperação ambiental de solos 



 

ou ecossistemas degradados, embora tenha seu maior impacto relacionado à melhoria da 

qualidade do solo. Na percepção dos entrevistados essa tecnologia precisa estar associada 

a outras práticas para que o efeito de recuperação ambiental possa ser evidenciado em um 

ecossistema. De fato, não é o modelo que ocorre no atual sistema de produção, que 

preconiza a sucessão de culturas em detrimento da rotação. 

 A adoção da tecnologia tem contribuído com grande aumento da variável capacidade 

produtiva do solo, atingindo coeficiente de impacto igual a 11,50. Esse indicador também 

obteve impacto semelhante na avaliação anterior, que foi de 12,88. O alto coeficiente de 

impacto obtido comprova que a que o consórcio milho safrinha com braquiária é uma 

tecnologia que reduz os principais processos causadores de degradação e perda de 

fertilidade do solo, quais sejam a erosão, a perda de matéria orgânica, a perda de nutrientes 

e diminuição da compactação do solo.  

O manejo inadequado de insumos químicos e do uso do solo pode resultar em 

consequências negativas como a contaminação dos mananciais, o assoreamento de rios e 

córregos. Entretanto, a adoção da inovação tecnológica do consórcio de milho safrinha com 

braquiária tem contribuído para a melhoria da qualidade da água por meio da redução da 

turbidez e do assoreamento de rios e córregos, que indica o valor de 0,64, uma vez que não 

há escorrimento da água das chuvas diretamente para os mananciais. Este valor, embora 

tenha um coeficiente positivo, não é tão destacado pelos entrevistados, já que as áreas não 

possuem declividade acentuada ou problemas relacionados à erosão ou assoreamento.  

Esta questão da água, no entanto, é destacada para a maioria dos entrevistados, que 

afirmam observar visualmente a melhoria na infiltração da água no solo, aliado à cobertura 

da braquiária na cultura em sucessão (a soja), que também auxilia na diminuição das perdas 

por evapotranspiração. Este fato é associado ainda, à diminuição de perdas em 

produtividade em épocas sujeitas à estiagem, pois a cobertura da braquiária conserva a 

umidade por um período mais prolongado, permitindo que a cultura da soja seja menos 

afetada por estiagens prolongadas e altas temperaturas.  

Na safra de soja 2018/2019, houveram períodos de estiagem relacionados por 

produtores de até 32 dias sequenciais no período de desenvolvimento da cultura, associados 

a altas temperaturas, que comprometeram a produtividade da soja no início de 2019. As 

estimativas da Aprosoja MS no final de março de 2019 eram de perdas, no estado, de 

aproximadamente 11% e produtividade média reduzida de 59,1 sc/ha para 50,5 sc/ha.  

As perdas em produtividade comprometeram as lavouras, embora situações relatadas 

por produtores e técnicos, onde havia cobertura de solo e uso da tecnologia do consórcio, 



 

os prejuízos foram menores e dependendo das condições de estiagem menos severas, 

relataram incremento 4 a 5 sacas a mais por hectare comparativamente em áreas 

(adjacentes) de soja plantada sem palhada do consórcio. Esse é um relato comum que 

observamos nos últimos anos realizando a avaliação.  

Sob essa perspectiva, o indicador qualidade do solo expressa na visão dos produtores 

e técnicos consultados que o principal impacto associado à tecnologia é a conservação deste 

recurso natural e os benefícios diretos e indiretos relacionados a ele. No momento em que 

os entrevistados são questionados sobre o motivo pelo qual adotaram a tecnologia há dois 

aspectos preponderantes que são considerados levando-se em conta os dois perfis de 

entrevistados: produtores sem formação técnica e os produtores com formação técnica ou 

apenas técnicos. 

Os produtores sem formação técnica tendem a apontar que a prioridade na escolha 

da tecnologia precisa levar em conta sobretudo o benefício econômico, ou seja, os ganhos 

de produtividade na cultura da soja em sucessão ao milho safrinha. Já os produtores com 

formação técnica associam conjuntamente os dois aspectos, enfatizando a necessidade de 

melhoria da qualidade do solo com a utilização de práticas sustentáveis no tempo.  

Isso indica a diferenciação no perfil dos usuários da tecnologia, onde aqueles com 

perspectiva de curto prazo decidem pela adoção ou não em função do custo de produção, 

janela de plantio, expectativa de mercado para o milho. Já outro perfil identificado é o 

produtor com perspectiva no seu sistema de produção, que entende a tecnologia com 

potencial para ganhos em produtividade na cultura da soja e não apenas na colheita do milho. 

Esse perfil tende avaliar as questões econômicas, no entanto ele percebe que a cultura 

destaque do sistema é a soja e por isso decide pelo investimento com foco na cultura 

sucessora e não o contrário. Na leitura de muitos técnicos, há uma situação que tem se 

pronunciado com a intensificação do sistema de produção soja-milho safrinha, que é: “O 

produtor planta soja esperando colher milho”. Assim, a antecipação no plantio da soja, a 

condução e o manejo da lavoura é ajustada pensando basicamente no estabelecimento do 

plantio do milho. No entanto, o perfil do produtor que utiliza o consórcio, tendo as mesmas 

preocupações e cuidados, enfatiza o inverso dessa lógica, ou seja, planeja o plantio do milho 

com os cuidados necessários para potencializar a produtividade da soja. 

Essa percepções externas são interessantes e precisam ser aprofundadas pois são 

nelas que estão envolvidas a tomada de decisão pela adoção ou não desta prática. As 

interferência externas, como clima, custos, mercado podem aumentar ou reduzir os níveis 

de adoção, porém não são limitadores do seu uso. 



 

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impa ctos 
 
Tabela 4.2.1:  Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Não  0,00 0,00 
13. Capital social Sim  0,00 0,09 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim  0,00 0,00 

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

 
 
 
 Assim como nas avaliações anteriores, não houve impactos relacionados ao item 

respeito ao consumidor, tendo em vista que não foi percebido maior integração familiar 

influenciada pela tecnologia, assim como programas de transferência de tecnologia e de 

extensão rural. O fato desta tecnologia ainda ser predominante na agricultura empresarial 

com enfoque na produção de grãos é um dos motivos mais pertinentes que explica este fato.  

 Na agricultura familiar, com o envolvimento da mão-de-obra, assim como dos 

programas de assistência técnica voltados para a produção de leite, esse impacto 

provavelmente seria diferente. No entanto, ainda são poucos os produtores com este perfil 

que fazem uso desta tecnologia.  

Um dos fatores da não adoção diz respeito à área disponível para a atividade, onde 

maior parte da área da propriedade é destinada à pastagem. Outro fator associado é a 

garantia da produtividade do milho safrinha e muitos produtores ainda não tem segurança 

para implantar o consórcio com objetivo de garantir uma pastagem temporária de boa 

qualidade para o rebanho no período do inverno, ainda que possam haver perdas na cultura 

do milho.  

Para o produtor com foco empresarial, essa lógica passa a ser com foco no negócio, 

ou seja, ele tem uma margem de risco de perda em produtividade no milho mas consegue 

reverter essa redução em ganho na cultura subsequente, inclusive melhor remunerada. Já o 

pequeno produtor procura reduzir os riscos à atividade buscando a segurança na produção.  

Esses aspectos estão sendo considerados junto às equipes de transferência de 

tecnologias e comunicação, que a partir de um novo plano de marketing irá direcionar ações 

em conjunto com a pesquisa para trabalhar os aspectos da tecnologia que precisam ser 

melhorados, esclarecidos e informados aos produtores para ampliar sua adoção no mercado. 

  

 

 

 



 

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

15. Capacitação Sim  1,28 1,28 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim  0,16 0,16 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim  0,00 0,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não 
 

0,00 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 
 
  

Os impactos sociais relativos ao aspecto trabalho/emprego podem ser visualizados 

na Tabela 4.2.2. A adoção da tecnologia consórcio milho safrinha com B. ruziziensis 

apresentou uma pequena elevação no impacto do índice (1,28), comparativamente à 

avaliação anterior (1,20) com relação à capacitação dirigida à atividade em todas as 

propriedades rurais consultadas, nas modalidades de cursos e participação em eventos 

relacionados ao tema.  Conforme os respondentes, com a evolução da tecnologia há 

necessidade de conhecer e entender melhor o sistema, levando em conta a interação do 

capim com a cultura do milho e as interferências decorrentes da incidência de pragas e 

doenças, além do próprio manejo do sistema como um todo. Uma das maiores implicações 

nas últimas safras foi a incidência de pragas e plantas daninhas, principalmente a 

vassourinha, citada anteriormente. Nesse sentido, a busca por conhecimento e resultados 

de pesquisa que podem auxiliar são necessárias para elucidação dos entraves da tecnologia.     

Em relação à qualificação para a utilização da tecnologia, ela se faz necessária mas 

não foi apontada com destaque na amostra dos entrevistados, assim como da qualidade do 

emprego/ocupação, onde não houve alteração alguma comparativamente ao sistema 

anterior sem uso do consórcio milho com braquiária. Tendo em vista que a prática promove 

ajustes no sistema de produção do milho, não há mudanças significativas nos processos 

relacionados ao manejo da cultura e portanto, a necessidade de mão-de-obra e oferta de 

emprego tem menor influência. 

Percebem-se algumas características contrastantes quanto ao perfil dos produtores 

entrevistados. Os produtores de grande porte e alguns de médio porte, procuram mão-de-

obra especializada para gerenciar as atividades operacionais e empregados braçais para as 

atividades operacionais. Diferentemente de outros entrevistados, que dirigem ou atuam 

diretamente nas atividades da propriedade relacionadas com a tecnologia. No caso dos 

produtores familiares, a força de trabalho é composta pelos filhos e o casal. Nesse sentido, 

a oportunidade de emprego local, assim como oferta de emprego não foi considerada na 

análise. Em geral, produtores mesmo de perfil empresarial mas com empreendimentos 



 

familiares, que atuam diretamente nas atividades de campo, procuram capacitar-se ou a seus 

filhos, para poder gerenciar as atividades na propriedade.  

Os resultados obtidos com a adoção tecnológica do consórcio apontam não haver 

efeito quanto ao trabalho infantil, já que esse aspecto não foi evidenciado nas propriedades 

anteriormente. Além disso, todos os entrevistados afirmam estar em consonância com a 

legislação trabalhista. A concessão dos benefícios como auxílio-moradia, alimentação e 

transporte permaneceram inalterados praticamente em todas as propriedades visitadas.  

 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim  2,90 2,90 
20. Valor da propriedade  Sim  2,38 2,38 

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

 

 

4.1.2 Aspecto renda 

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

4.2.3. O consórcio trouxe melhorias em todos os aspectos, com moderado aumento na 

geração de renda no estabelecimento, principalmente relacionado à segurança estabilidade 

da renda. Os indicadores de melhoria na distribuição e montante forma apontados com 

coeficiente menor em relação aos dois primeiros. O índice para este indicador (geração de 

renda) foi de um impacto positivo igual a 2,90. Esse valor foi menor do que o mesmo indicador 

apontado em avaliações anteriores. Em 2017, foi de 4,50 e em 2019 foi de 3,60. Essa 

percepção pode ser justificada pelas condições de mercado para o milho nas duas últimas 

safras, onde o aumento dos custos de produção, associado ao baixo preço pago pelo grão 

influenciou diretamente neste indicador. 

Na análise da viabilidade econômica do milho safrinha em 2019, para Mato Grosso do 

Sul, apontado por Richetti (2019), a soma dos custos com insumos, operações agrícolas, 

custos administrativos e depreciações, o custo operacional total atingiu 76,43% do custo total 

da implantação da lavoura. Na análise realizada em janeiro de 2019, a produtividade 

necessária para remunerar o custo total de produção seria de 82,31sc/há para o milho Bt, 

86,81sc/ha para o milho BT+RR e 79,00 sc/ha para o milho convencional.  

Tendo em vista as perdas ocorridas durante a safra com estiagem e geadas, a média 

de 93,23 sc/ha limitou significativamente a geração de renda para o produtor em 2019 e esse 



 

reflexo foi apontado neste indicador. Em conversa identificada em um dos grupos onde são 

monitoradas demandas técnicas, essa questão foi levantada na safrinha em 2019: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em avaliações anteriores, esse indicador de geração de renda era frequentemente 

associado pelos produtores com a produtividade de soja, que é diretamente influenciada 

pelas condições do solo para a cultura sucessora. Na safra 2019/2020 a estimativa da 

CONAB é de aumento de 6,8% na produção das safra de MS, mesmo considerando atrasos 

no plantio e falta de chuvas nos meses de setembro a novembro. O incremento de área 

plantada pode chegar a 12,5% e esse pode ser um reflexo direto deste aumento na produção. 

Resultados com os trabalhos de pesquisa tem indicado que pode haver redução no 

rendimento de grãos de milho safrinha no primeiro ano de consórcio, no entanto, na safra 

seguinte, foram obtidos incrementos de produtividade na cultura da soja. No segundo ano 

de consórcio, as produtividades do milho safrinha foram superiores ao do milho solteiro.  

Esses resultados e os benefícios ambientais proporcionam maior estabilidade produtiva e 



 

econômica ao agricultor (Flores et al., 2013). Além disso, abriu-se outra fronteira de 

comércio, que é a comercialização anual de sementes de braquiária, que só acontece por 

ser cultivada em condições de lavouras de ciclo anual. 

Apesar da adoção da tecnologia, não houve alteração no aspecto diversidade de fonte 

de renda, mantendo-se como única fonte a renda agropecuária do estabelecimento. Foi 

observado, em avaliações anteriores, que este índice obteve valores superiores nas 

situações onde a área da propriedade é menor, ou seja, nos casos onde a diversificação das 

atividades é significativa e necessária para geração de renda no estabelecimento. Para 

pequenas propriedades que se dedicam também a atividade leiteira, o consórcio milho com 

braquiária pode suprir em parte a pouca disponibilidade de forragem durante o inverno e 

esse é um dos principais benefícios da diversificação utilizando a tecnologia. Além da cultura 

do milho servir na alimentação animal, a disponibilidade de pasto é fundamental nesta época 

do ano. 

Outras opções onde o consórcio pode ser utilizado é nos sistemas de integração 

lavoura-pecuária. Nesse caso, o consórcio com outras opções forrageiras pode ser 

estabelecida, com enfoque na formação do pasto ao invés da palhada para cultura 

subsequente. Essa também tem se mostrado uma demanda crescente e vários aspectos da 

tecnologia ainda podem ser discutidos, como mostra um dos diálogos, em um dos grupos 

que acompanhamos, sobre o assunto: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uma publicação também foi reimpressa em 2018, visando ações de TT, com diversas 

informações relacionadas ao uso do consórcio com outras forrageiras para usos distintos. O 

acesso à publicação pode ser feita pelo link: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1099973   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A adoção da tecnologia implicou em moderado aumento do valor da propriedade, 

principalmente com relação a conservação dos recursos naturais, resultando em um impacto 

positivo igual a 2,38 e praticamente se manteve no mesmo grau de impacto em relação à 

safra anterior. Este índice é considerável e apontado pelos entrevistados como um 

investimento de médio a longo prazo.  

Os produtores têm a visão de que a melhoria nas condições do solo no tempo é 

importante, principalmente se aliada a uma tecnologia que pode contribuir em outras frentes 

mais imediatas, como retenção de água no solo, redução de perdas por evapotranspiração 

e supressão de plantas daninhas, por exemplo.  

Essa percepção é diferenciada e explicada, no caso dos produtores que arrendam 

suas áreas e não tem a mesma preocupação com a melhoria dos aspectos qualitativos do 

solo (e da propriedade) no tempo. 

 
 
 



 

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim  0,60 0,60 
22. Segurança alimentar Sim  0,00 0,00 

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

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

4.2.4. O consórcio proporcionou, na percepção dos entrevistados, redução de emissão de 

poluentes atmosféricos, poluentes hídricos e geração de contaminantes do solo, melhorando 

as condições de trabalho. Com isso, na percepção dos entrevistados há redução da 

exposição do trabalhador a fatores de periculosidade e insalubridade. O índice de impacto 

desse indicador foi 0,60. 

Quanto à segurança alimentar que representa a garantia do acesso à alimentação de 

qualidade, não houve alteração quanto ao seu impacto. Para a grande e médio produtor, a 

tecnologia não contribui diretamente para a segurança alimentar na propriedade, assim como 

não foi relacionado melhoria na qualidade nutricional dos alimentos com uso da tecnologia.  

Para o pequeno produtor em avaliações anteriores, este aspecto é mais evidente, pois 

parte da produção destina-se ao consumo da família e dos animais.  

 
 
 
Tabela 4.2.5:  Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim  1,90 1,90 
24. Condição de comercialização Sim  0,00 0,00 
25. Disposição de resíduos  Não  0,00 0,00 
26. Gestão de insumos químicos Sim  0,45 0,45 
27. Relacionamento institucional Sim  1,50 1,50 

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

Na Tabela 4.2.5 estão apresentados os impactos sociais de gestão e administração. 

Em comparação com a avaliação anterior, estes índices não mostraram alteração 

significativa. O consórcio proporcionou moderada melhoria no indicador dedicação e perfil 

do responsável por meio de capacitação dirigida à atividade, contudo, não houve aumento 

do número de horas de permanência no estabelecimento. Não foi observada alteração no 

engajamento familiar, uso do sistema contábil e modelo formal de planejamento. Com isto, 

este indicador atingiu impacto positivo de 1,90. Na avaliação anterior este índice atingiu 1,60. 

Como foi salientado anteriormente, em função da evolução da tecnologia e as implicações 

no sistema produtivo, principalmente relacionado ao manejo do consórcio, a necessidade de 



 

capacitação técnica voltada para atender as novas demandas no sistema de produção é 

necessário e está diretamente relacionada ao aspecto de gestão e administração.  

Quanto à condição de comercialização, praticamente não há alterações nos 

componentes desta variável, quando apontado pelos médios e grandes produtores.  

Na avaliação do item relacionamento institucional, que para a amostra em 2018 incluiu 

basicamente médios e grandes produtores com enfoque na produção de grãos e palha com 

uso da tecnologia, este indicador teve um impacto positivo de 1,50. Esse impacto esteve 

associado basicamente à utilização da assistência técnica para dar suporte com a tecnologia, 

principalmente das cooperativas, que atuando junto aos principais produtores de sementes 

de milho e insumos, fazem acompanhamento junto aos associados. 

Relacionado diretamente à comercialização do milho, foi relatado que a necessidade 

de estabelecer um relacionamento institucional com cooperativas, foi fundamental para 

negociar a produção. 

 

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental pel o AMBITEC – Agro 
 
Tipo de Impacto  Média Geral 
Índice de Impacto Social  0,38 
Índice de Impacto Ambiental  1,85 
Índice Geral de Impacto da Tecnologia 1,19 

 

 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental – AMBITEC- Ag ro 
 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  
- 1,85 1,85 

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

A avaliação da tecnologia consórcio milho safrinha com B. ruziziensis tem impacto 

positivo no indicador geral de impacto da tecnologia, que foi de 1,19 em uma escala que 

varia de -15 até +15. Dentre as variáveis avaliadas, destaca-se o indicador capacidade 

produtiva do solo, pelos seus aspectos de redução de erosão, redução das perdas de matéria 

orgânica e de nutrientes. Por isso o índice de impacto ambiental da inovação tecnológica 

agropecuária destaca-se com o valor de 1,85 em relação aos demais. 

Com relação à avaliação de impacto da tecnologia em 2019, não foram observadas 

variações significativas em comparação à avalições anteriores (2017 e 2018) que 



 

apontassem para alterações relacionadas ao impacto ambiental da tecnologia do consórcio 

milho com braquiária.  

Algumas condições da safra interferiram no manejo do sistema, dentre eles foram 

destacados: 

1) Ocorrência de falta de chuvas no período entre o desenvolvimento e florescimento 

da cultura do milho, assim como geadas em algumas localidades no sul do estado, 

que ocasionaram perdas em produtividade na cultura do milho; 

2) Preço elevado da semente de braquiária, que, embora mais barata que nas safras 

anteriores, ainda assim comprometeu o investimento de muitos produtores que 

optaram por não fazer o consórcio em função dos custos de produção elevados 

desde 2018 (principalmente semente e adubo), fator este que na tomada de 

decisão optou por não implantar o consórcio; 

3) Aumento da ocorrência da planta daninha vassourinha, comprometendo a 

manutenção de áreas utilizadas com a tecnologia há vários anos e com isso 

também, a redução de ampliação de novas áreas do consórcio milho com 

braquiária; 

4) Quanto ao aspecto social, a tecnologia permite maior estabilidade e segurança na 

obtenção da renda, que é o fator preponderante apontado pelos entrevistados 

como opção pela adoção da tecnologia no sistema de produção, seja qual for o 

perfil do produtor, desde o pequeno produtor familiar até o grande produtor. Em 

2019, a percepção pelos produtores neste indicador foi inferior aos anos anteriores 

de avaliação, em vista da baixa remuneração com a venda do grão.  

 

Destacou-se, ainda, a busca por informações sobre a tecnologia e capacitação para 

melhor manejar o consórcio milho com braquiária, a fim de garantir que todos os benefícios 

gerados pela tecnologia possam também ser convertidos na geração de renda na 

propriedade. Os destaques para os resultados positivos estão nos itens melhoria da 

qualidade do solo e geração de renda no estabelecimento.  

Mesmo com uma safra de milho que não foi favorável em produtividade e preço, os 

produtores acreditam que a melhoria na renda pode ser convertida com o incremento em 

produtividade na cultura da soja em sucessão. Com as perspectivas de preço em 2020 para 

a soja, essa poderá ser uma alternativa de compensar as perdas no sistema de produção. 

Outro aspecto que pode ser mencionado é o elevado preço da arroba da carne bovina, onde 



 

a opção de pastejo na época seca pode ter sido um componente facilitador, seja para um 

pastejo complementar ou como alternativa do consórcio em ILP/ILPF.  

No aspecto ambiental, o consórcio pode ser considerado uma das mais importantes 

tecnologias agropecuárias já desenvolvidas pela pesquisa nos últimos anos, principalmente 

pelos efeitos na conservação dos recursos naturais. As melhorias e efeitos na conservação 

do solo já são conhecidas, no entanto, o manejo de plantas daninhas resistentes à 

herbicidas, principalmente o amargoso, tem se tornado um problema constante e sobretudo 

difícil de ser resolvido pelos produtores. Nesse sentido o consórcio tem se mostrado eficiente 

como uma ferramenta para auxiliar o produtor nesta situação.  

Embora o desafio posto no consórcio é o manejo da vassourinha que foi apontado 

como desafio para a pesquisa à frente. Outras espécies como caruru também estão sendo 

apontados com possibilidade de entrada no sistema de produção mais cedo ou tarde, como 

expresso na conversa mapeada a seguir entre produtores e técnicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Outro desafio apontado nesta avaliação foram as demandas levantadas pelo setor 

produtivo durante reunião do ZARC, quanto à caracterização regional em MS para expansão 

do consórcio no estado. 

Inerente à tecnologia/prática, outro fator importante que se mantém prioritário é a 

qualidade das sementes de braquiária, que ainda preocupa o produtor no momento de 

estabelecer as áreas em consórcio, tendo em vista que precisa garantir o número adequando 

de plantas de braquiária por área, a fim de manter a cobertura do solo, com estande 

adequado da forrageira, para evitar competição com o milho. Conforme os entrevistados, a 

visão é de que as empresas estão procurando adequações para ofertar sementes de 

qualidade. Essa preocupação dos produtores é válida, principalmente porque tem relação 

direta com o estabelecimento adequado da população de plantas com milho para formação 

da palhada pela braquiária. Ora o estande é inferior ao ideal para formação de palhada, em 

outros momentos o estande é muito alto e pode ocasionar perdas em produtividade na 

cultura do milho.  

Este aspecto do sistema de produção utilizando consórcio milho com braquiária ainda 

é altamente dependente e associado às condições climáticas da safra, mesmo assim, do 

ponto de vista do produtor, os benefícios são inquestionáveis. 

No entanto, é preciso levar em conta que ao ter um sistema de sucessão, como é o 

caso do plantio soja-milho safrinha, parte das práticas que preconiza o sistema plantio direto 

(SPD) fica comprometida, como é o caso da rotação de culturas. Nesse sentido, o consórcio 

milho com braquiária é uma prática dentro do sistema que complementa e dá suporte ao 

manejo.  

Quanto ao custo de produção do milho, levando-se em conta os baixos preços pagos 

e o alto risco da produção na safrinha, em função da ocorrência de estiagem e geadas, 

principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul, aliado ao elevado preço da forrageira, 

influenciou produtores a reduzir a área do consórcio milho com braquiária nas últimas safras. 

Para alguns produtores, esse argumento é importante de ser considerado, principalmente 

para aqueles que dependem da renda obtida com a cultura de inverno ou safrinha, ou no 

caso dos produtores que arrendam suas áreas e pagam o valor do arrendamento da terra 

em produção colhida. 

Em função da elevação dos custos de produção do milho safrinha nos últimos anos, 

o consórcio tem sido comprometido em parte na sua adoção, no entanto, produtores mais 

capitalizados que ainda puderam arcar com parte destes custos, ainda assim mantiveram 



 

sua área de consórcio, vislumbrando os benefícios com a manutenção da palhada na cultura 

de sucessão, ou seja, na safra de soja. 

Outro aspecto que foi apontado, refere-se aos trabalhos realizados pela Embrapa, que 

foram determinantes para que a adoção da tecnologia fosse incorporada pelo produtor, 

principalmente no que tange aos ajustes e recomendações operacionais. Uma das ações em 

2019 foi a produção de vídeos curtos com informações sobre a tecnologia, assim como 

eventos de divulgação sobre o consórcio milho com braquiária. O vídeo pode ser acessado 

no link: http://abre.ai/aEsL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 
 
Tabela 4.5.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2018) 

Ano 
Emprego adicional 

por unidade de área 
Área  

adicional 
Não se 
aplica 

Quantidade de  
emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 
2018 -o- -o- -o- -o- 

  

 Não foi identificado impacto relevante quanto ao número de empregos gerados pela 

tecnologia, tendo em vista que a prática agropecuária proposta implica apenas em mudanças 

relacionadas ao manejo na cultura do milho, que já possui um sistema estabelecido com 

maquinários e equipamentos que foram minimamente adaptados para sua adoção. Do ponto 

e vista do empregador/produtor rural esse é um aspecto altamente positivo, considerando 

que a tecnologia não onera com mão-de-obra, pode ser facilmente adaptada quanto aos 



 

recursos/equipamentos disponíveis quando comparado ao sistema de plantio de milho 

solteiro e possibilita incrementos em produtividade na cultura em sucessão.  

 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTIT UCIONAL 
 

5.1. Capacidade relacional 
A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento tecnológico agropecuário para ampliação e 

diversificação da rede de relacionamento científico da equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios 

de capacidade relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 

 
 
Tabela 5.1.1:  Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de 
pesquisa 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim  3  3 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 3  3 

3. Know-who Sim 0  0 

4. Grupos de estudo Sim 1  1 

5. Eventos científicos Sim 0  0 

6. Adoção metodológica Sim 1  1 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 
  

A análise realizada em 2019 para Avaliação dos Impactos no Desenvolvimento 

Institucional não diferiram em relação à 2018. Quanto à capacidade relacional, os principais 

apontamentos foram relacionados à diversidade de especialidades envolvidas no 

desenvolvimento da tecnologia, assim como o favorecimento à interdisciplinaridade da 

equipe. Parceiros importantes foram aliados e integraram trabalhos importantes no 

desenvolvimento da tecnologia, como outras unidades da Embrapa (Embrapa Milho e Sorgo, 

Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agrosilvipastoril, Embrapa Pesca e Aquicultura, entre 

outras), Universidades (Universidade Federal da Grande Dourados, Unigran, Anhanguera, 

UEMS, entre outras), cooperativas (Copasul, Cocamar) e outras instituições como IAC, 

Agrisus e Bando do Brasil. A SOESP (Sementes Oeste Paulista) foi uma das empresas do 

ramo de sementes que percebeu na tecnologia a oportunidade de melhoria no fornecimento 

de sementes de qualidade para estabelecimento do consórcio.  

Até então, este é um dos gargalos para o produtor, pois os materiais normalmente 

comercializados (braquiária ruziziensis) não apresentam as informações e a qualidade 

necessárias para garantir o estabelecimento adequado de plantas no consórcio. Esse foi um 

aspecto onde a tecnologia desenvolvida (o consórcio), promoveu mudanças na cadeia 

produtiva, com melhoria na qualidade dos insumos ofertados ao mercado. 



 

 

 

 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

7. Diversidade Sim 3  3 
8. Interatividade Sim 0  0 
9. Know-who Sim 0  0 
10. Fontes de recursos Sim 1  1 
11. Redes comunitárias Sim 1  1 
12. Inserção no mercado Não - - - 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
 
 Vários dos interlocutores envolvidos no desenvolvimento da tecnologia, cujo impacto 

foi destacado quanto ao indicador diversidade, na tabela 5.1.2, também foram relacionados 

no item acima (relação de equipes/rede de pesquisa).  

Nesse sentido, cabe destacar ainda quando ao indicador redes comunitárias, o 

envolvimento da Associação dos Produtores Familiares da Comunidade Barreirão, no 

município de Vicentina, MS.  

O trabalho junto a esta comunidade e outros produtores rurais foi fundamental para 

implantação de Unidades Demonstrativas (UDs) e validação da tecnologia, além das ações 

em transferência de tecnologias para divulgar e promover a adoção dessa prática. 

 

 

 

5.2. Capacidade científica e tecnológica 
A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalado de infraestrutura e instrumental metodológico, bem como às 

contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições instrumentais e 

pessoais. Os critérios de capacidade científica e tecnológica são: instalações (métodos e meios) e recursos do projeto (captação e 

execução). 

 
 
Tabela 5.2.1:  Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 3  3 
14. Infraestrutura operacional Sim 1  1 
15. Instrumental operacional Sim 1  1 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0  0 
17. Informatização Sim 0  0 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 3  3 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
  



 

Os destaques neste item relacionam principalmente o uso da infraestrutura 

institucional e o compartilhamento de infraestrutura. Unidades da Embrapa (Embrapa Milho 

e Sorgo, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agrosilvipastoril, Embrapa Pesca e Aquicultura, 

entre outras), assim como IAC foram parceiros fundamentais nesse quesito. 

 
 
 
Tabela 5.2.2:  Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0  0 
20. Instrumental (ampliação) Sim 0  0 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0  0 
22. Contratações  Sim 3  3 
23. Custeios Sim 1  1 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
  

 O desenvolvimento da tecnologia do consórcio milho com braquiária também interferiu 

com impacto positivo no número de contratação de bolsistas e pesquisadores visitantes. As 

colaborações foram essenciais para o avanço dos resultados e a consolidação da tecnologia 

no meio científico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
5.3. Capacidade organizacional 
A capacidade organizacional provê a verificação das contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para otimizar os 

mecanismos de aprendizagem e compartilhamento de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente 

operacionalização das atividades de pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os critérios que integram esse aspecto são: 

equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão. 

 

 
Tabela 5.3.1.  - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

24. Custos e treinamentos Sim 0  0 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3  3 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0  0 
27. Participação em eventos Sim 1  1 
28. Organização de eventos Sim 1  1 
29. Adoção de sistemas de gestão Não - - - 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 



 

Considerando que os resultados do trabalho necessitaram de ajustes e validação no 

campo, foram implantados diversos experimentos, ensaios e avaliações em campo, inclusive 

em áreas de produtores. Esse aspecto foi altamente relevante para os ajustes no consórcio 

milho com braquiária, sobretudo porque foi construído sob as demandas de uma situação 

real e em condições validadas por produtores. 

Quanto à participação e realização de eventos, mesmo em menor grau, foi importante 

para a divulgação dos resultados nos meios acadêmicos e científico, assim como destacando 

o trabalho da equipe envolvida. 

  

Tabela 5.3.2.  - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 3  3 
31. Número de participantes Sim 1  1 
32. Unidades demonstrativas Sim 1  1 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1  1 
34. Projetos de extensão Sim 0  0 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 1  1 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 

 Relacionado às ações em transferência de tecnologias, é possível destacar 

sobretudo os cursos e treinamentos realizados. Além dos eventos realizados em Mato 

Grosso do Sul, também foram atendidas demandas em PR, GO e BA. A relação dos eventos 

em 2019 está na Tabela 5.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

Tabela 5.3.3.  – Eventos realizados em 2019 sobre o Consórcio Milho com Braquiária 
 

CONSÓRCIO MILHO com BRAQUIÁRIA   

16 a 

18/01/2019 

FEIRA FEIRA:: 

SHOWTEC 2019 

Unir as mais relevantes tecnologias e informações para o 

agronegócio em um só lugar de forma direta e aplicável a 

produtores rurais e agentes do agronegócio brasileiro e 

principalmente da região Centro-Oeste 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

- Maracajú, 

MS 

  

 
---- 

Palestra 

durante o 

SHOWTEC - 

16/01/2019  

PALESTRA: 

Consórcio de 

milho com 

brachiária para 

produção de 

grãos 

Demonstração do consórcio de milho com cultivar BRS 

Quênia para produção de grãos, pastagens de outono e 

palhada, durante o SHOW TEC 2019 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

- Maracajú, 

MS 

  

 
 
 

---- 

Palestra 

durante o 

SHOWTEC - 

17/01/2019  

PALESTRA: 

Consórcio de 

milho com 

brachiária para 

produção de 

grãos 

Demonstração do consórcio de milho com cultivar BRS 

Quênia para produção de grãos, pastagens de outono e 

palhada, durante o SHOW TEC 2019 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

- Maracajú, 

MS 

  

 

 

---- 

Palestra 

durante o 

SHOWTEC - 

18/01/2019  

PALESTRA: 

Consórcio de 

milho com 

brachiária para 

produção de 

grãos 

Demonstração do consórcio de milho com cultivar BRS 

Quênia para produção de grãos, pastagens de outono e 

palhada, durante o SHOW TEC 2019 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

- Maracajú, 

MS 

  

 

 

---- 

Palestra 

durante o 

SHOWTEC - 

16/01/2019  

PALESTRA: 

Consórcio de 

milho com 

brachiária para a 

produção de 

silagem 

Demonstração do consórcio de milho com a cultivar BRS 

Paiaguás para produção de silagem, pastagem e inverno e 

palhada, durante o SHOW TEC 2019 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

- Maracajú, 

MS 

  

 

 

---- 

 

Palestra 

durante o 

SHOWTEC - 

17/01/2019  

PALESTRA: 

Consórcio de 

milho com 

brachiária para a 

produção de 

silagem 

Demonstração do consórcio de milho com a cultivar BRS 

Paiaguás para produção de silagem, pastagem e inverno e 

palhada, durante o SHOW TEC 2019 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

- Maracajú, 

MS 

  

 

 

---- 

Palestra 

durante o 

SHOWTEC - 

18/01/2019  

PALESTRA: 

Consórcio de 

milho com 

brachiária para a 

Demonstração do consórcio de milho com a cultivar BRS 

Paiaguás para produção de silagem, pastagem e inverno e 

palhada, durante o SHOW TEC 2019 

Estande da 

Embrapa no 

SHOWTEC 

2019 -

Fundação MS 

  

 
 
 

---- 



 

produção de 

silagem 

- Maracajú, 

MS 

20/02/2019 

a 

22/02/2019 

Feira - 

DINAPEC 

2019 

FEIRA: 

DINÂMICA 

AGROPECUÁRIA 

- DINAPEC 2019 

É um espaço onde é possível conhecer as soluções 

tecnológicas desenvolvidas pela Embrapa e seus parceiros, 

como sistemas de integração ILP e ILPF, manejo de 

pastagens, melhoramento genético, produção de novilho 

precoce, ovinocultura, entre outras. Essas tecnologias, 

utilizadas de forma sistêmica, contribuem um Agro 

sustentável. A Dinapec propicia a troca de experiências, os 

questionamentos e o aprendizado.  

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

2.000 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

20.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio milho 

com forrageiras 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

milho com forrageiras 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

20.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio 

forrageiras com 

crotalária 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

forrageiras com crotalária 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

20.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio 

forrageiras com 

feijão caupí 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

forrageiras com feijão caupi 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

21.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio milho 

com forrageiras 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

milho com forrageiras 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

21.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio 

forrageiras com 

crotalária 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

forrageiras com crotalária 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

21.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio 

forrageiras com 

feijão caupí 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

forrageiras com feijão caupi 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

22.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio milho 

com forrageiras 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

milho com forrageiras 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

22.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio 

forrageiras com 

crotalária 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

forrageiras com crotalária 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

100 



 

Campo 

Grande, MS 

Palestra na 

DINAPEC 

2020 - 

22.02.2019 -  

PALESTRA: 

Consórcio 

forrageiras com 

feijão caupí 

Transferir conhecimentos/tecnologias sobre o consórcio de 

forrageiras com feijão caupi 

Embrapa 

Gado de 

Corte - 

Campo 

Grande, MS 

100 

06/05/2019 PALESTRA na 

UFPR/Palotina 

- 15:00 16:00 

PALESTRA: 

Manejo de milho e 

braquiária e perfil 

do solo 

Transferência de conhecimentos sobre as técnicas de 

manejo de milho e braquiária e sobre o perfil do solo 

Teatro 

Municipal 

Ludovico 

Riedi/Palotina 

200 

13/05/2019 PALESTRA 

NO Simpósio 

de Agricultura 

na 

EXPOAGRO - 

13:30 às 14:00 

PALESTRA: 

Manejo de Pragas 

na Sucessão 

Soja/Milho 

Safrinha 

Compartilhar informações, práticas e processos envolvendo 

o manejo de pragas na sucessão soja/milho 

Parque de 

Exposição - 

Sindicato 

Rural de 

Dourados 

150 

15/05/2019 CURSO na 

EXPOAGRO 

2019 - TURMA 

I - 7:30 às 

11:30 

CURSO: 

Qualidade do solo 

– o poder das 

forrageiras 

(EXPOAGRO / 

Turma I) 

Capacitação teórico e prático aos técnicos e consultores em 

agropecuária sobre a técnica do "Diagnóstico Rápido da 

Estrutura do Solo - DRES" e Implantação de consórcio 

milho-braquiária e manejo de forrageiras 

Parque de 

Exposição - 

Sindicato 

Rural de 

Dourados 

20 

PALESTRA 

durante o 

Curso - 9:30 

às 11:30 

PALESTRA: 

Implantação de 

consórcio milho-

braquiária e 

manejo de 

forrageiras  

(EXPOAGRO / 

Turma I) 

Capacitação teórico e prático aos técnicos e consultores em 

agropecuária sobre as técnicas para implantação de 

consórcio milho-braquiária e manejo de forrageiras 

Parque de 

Exposição - 

Sindicato 

Rural de 

Dourados 

20 

15/05/2019 CURSO na 

EXPOAGRO 

2019 - TURMA 

II - 7:30 às 

11:30 

CURSO: 

Qualidade do solo 

– o poder das 

forrageiras 

(EXPOAGRO / 

Turma II) 

Capacitação teórico e prático aos técnicos e consultores em 

agropecuária sobre a técnica do "Diagnóstico Rápido da 

Estrutura do Solo - DRES" e Implantação de consórcio 

milho-braquiária e manejo de forrageiras 

Parque de 

Exposição - 

Sindicato 

Rural de 

Dourados 

20 

PALESTRA 

durante o 

Curso - 7:30 

às 9:30 

PALESTRA: 

Implantação de 

consórcio milho-

braquiária e 

manejo de 

forrageiras 

(EXPOAGRO / 

Turma II) 

Capacitação teórico e prático aos técnicos e consultores em 

agropecuária sobre as técnicas para implantação de 

consórcio milho-braquiária e manejo de forrageiras 

Parque de 

Exposição - 

Sindicato 

Rural de 

Dourados 

20 



 

28/05/2019 

a 

01/06/20219 

FEIRA - 

CAMPO 

GRANDE 

EXPO 2019 - 

8:00 às 18:00 

FEIRA: CAMPO 

GRANDE EXPO 

2019 

Feira de negócios com foco em sustentabilidade através do 

fomento das práticas de integração. Tem como objetivo 

fomentar a inovação para os produtores rurais e trazer 

melhores oportunidades para quem busca susteabilidade e 

aumentar a capacidade de produção e renda nas atividades 

do agronegócio. 

Rodov. MS 

080, km 2 - 

Espaço Terra 

Nova Eventos 

- Campo 

Grande, MS 

10000 

CURSO NA 

FEIRA 

CAMPO 

GRANDE 

EXPO 2019 - 

29/05/2019 - 

8:00 às 12:00 

CURSO: 

Consórcios para 

rotação de 

culturas e ILP (C. 

Grande Expo 

2019) 

Capacitação de técnicos e produtores sobre o sistema de 

consórcios para rotação de culturas e  ILP, bem como a 

regulagem de semeadora e semeadura de consórcios 

Rodov. MS 

080, km 2 - 

Espaço Terra 

Nova Eventos 

- Campo 

Grande, MS 

15 

08/06/2019 Palestra 

IFMS/Campus 

Nova 

Andradina - 

8:30 às 10:30 

Palestra: 

Consórcio milho-

braquiária e 

integração 

lavoura-pecuária 

Divulgar informações sobre Consórcio milho-braquiária e 

integração lavoura-pecuária para alunos do IF-Nova 

Andradina 

Auditório da 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

do Sul, 

campus Nova 

Andradina 

150 

17/09/2019 Palestra no XV 

Seminário 

Nacional de 

Milho Safrinha 

- 10:30 às 

11:30 

Palestra: Desafios 

de sistemas 

integrados no 

milho safrinha 

Mostrar as dificuldades e apresentar alternativas de cultivos 

integrados com milho safrinha 

Hotel 

Fazenda 

Thermas 

Bonsucesso, 

Km 5, BR-

158, Jataí - 

GO, 75800-

000 

560 

19/09/2019 PALESTRA no 

XV Seminário 

Nacional de 

Milho Safrinha 

- 10:30 ás 

11:10 

PALESTRA: 

Desafios de 

sistemas 

integrados no 

milho safrinha 

Capacitação de técnicos e produtores sobre o sistema de 

consórcios para rotação de culturas e  ILP, bem como a 

regulagem de semeadora e semeadura de consórcios 

Hotel 

Thermas 

Bonsucesso - 

Jataí/GO 

500 

25/09/2019 Palestra na 

SOESP - 

19:00 às 20:30 

Palestra: 

Benefícios da 

braquiária para a 

agricultura 

Mostrar a importância de cultivar braquiária, solteira ou em 

consórcio com milho para aumento de produtividade das 

culturas e conservação do solo. 

Cooperfarms 

Cooperativa 

dos 

Produtores 

Rurais da 

Bahia, Luiz 

Eduardo 

Magalhães, 

BA 

45 



 

26/09/2019 Palestra na 

SOESP - 

19:00 às 20:30 

Palestra: 

Benefícios da 

braquiária para a 

agricultura 

Mostrar a importância de cultivar braquiária, solteira ou em 

consórcio com milho para aumento de produtividade das 

culturas e conservação do solo. 

PH Grills - R. 

Joaquim de 

Santana, 351-

417 - St. dos 

Funcionarios, 

Posse - GO 

60 

30/09/2019 Palestra na 

SOESP - 

19:00 às 20:30 

Palestra: 

Benefícios da 

braquiária para a 

agricultura 

Mostrar a importância de cultivar braquiária, solteira ou em 

consórcio com milho para aumento de produtividade das 

culturas e conservação do solo. 

Gurguéia 

Palace Hotel - 

AV Ademar 

Diogenes, SN 

- Miramar, 

Bom Jesus - 

PI 

60 

04/10/2019 Visita  / AGE Visita: Renovação 

de pastagens em 

solos arenosos 

Para demonstrar resultados de pesquisa demandados pelo 

público 

Nova 

Andradina, 

MS 

20 

Recepção - 

14:00 a 14:30 

Recepção e 

inscrições 

Para demonstrar resultados de pesquisa demandados pelo 

público 

Nova 

Andradina, 

MS 

  

Palestra - 

14:30 a 16:00 

Palestra sobre 

Construção da 

fertilidade do solo 

Para demonstrar resultados de pesquisa demandados pelo 

público 

Nova 

Andradina, 

MS 

  

Palestra - 

16:30 a 18:00 

Palestra sobre 

Crotalária e 

Azospirillum na 

renovação de 

pastagem 

Para demonstrar resultados de pesquisa demandados pelo 

público 

Nova 

Andradina, 

MS 

  

26/11/2019 Reunião / AGE 

- 8:30às 11:30 

Reunião: 

Zoneamento de 

risco 

agroclimárico do 

consórcio milhoe 

braquiária 

Apresentar a recomendação do ZARC para o consórcio 

milho e braquiária, safra 2020. 

CPAO 40 

Palestra / AGE 

- 08:30 a 08:45 

Apresentação do 

objetivo da 

reunião 

Apresentar a recomendação do ZARC para o consórcio 

milho e braquiária, safra 2020. 

CPAO 40 

Palestra / AGE 

- 08:45 às 

09:45 

Apresentação das 

recomendações 

do ZARC 

Apresentar a recomendação do ZARC para o consórcio 

milho e braquiária, safra 2020. 

CPAO 40 

Palestra / AGE 

- 09:45 às 

11:00  

Discussão e 

apresentação de 

críticas e 

sugestões 

Apresentar a recomendação do ZARC para o consórcio 

milho e braquiária, safra 2020. 

CPAO 40 

Palestra / AGE 

- 11:00 às 

11:30 

Consolidação das 

sugestões e 

críticas 

Apresentar a recomendação do ZARC para o consórcio 

milho e braquiária, safra 2020. 

CPAO 40 

  TOTAL DE PARTICIPANTES 14.940 



 

 

 Seguem imagens de alguns dos eventos realizados em 2019: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Convite de evento realizado para identificação de demandas no tema ILP 

 

  

 

5.4. Produtos de P&D 
Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são verificados nesse aspecto, em consideração dos 

produtos de P&D e dos produtos tecnológicos. Os critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos. 

 
 
Tabela 5.4.1.  - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 3  3 
37. Artigos indexados Sim 3  3 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 1  1 
39. Teses e dissertações Sim 3  3 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3  3 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 
 
 Foram gerados inúmeros produtos de P&D neste indicador, com um relevante impacto 
em trabalhos publicados e apresentados, com 297 registros identificados nas bases de dados 
da Embrapa e apresentados nas Figuras 1 e 2. 



 

Total geral de registros: 297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Registros em publicações de conteúdos rel acionados à tecnologia do Consórcio Milho-Braquiári a 

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Figura 2. Categorias das publicações com conteúdo p roduzido sobre o Consórcio Milho-Braquiária 
 



 

 Em função da tecnologia se tratar de uma prática agropecuária, a necessidade de 

gerar informações relacionadas à sua utilização/implantação é de fundamental importância. 

Nesse sentido, os produtos de P&D são aqueles que tem maior alcance e repercussão no 

compartilhamento destas informações geradas. Além disso, os trabalhos de validação, além 

de pesquisa propriamente, foram muito importantes e contribuíram fortemente para o avanço 

das áreas implantadas e adoção da tecnologia do consórcio milho com braquiária em todas 

as regiões. 

 
 
  
Tabela 5.4.2.  - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios  
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

41. Patentes/registros Não - - - 
42. Variedades/linhagens Não - - - 
43. Práticas metodológicas Sim 1  1 
44. Produtos tecnológicos Não - - - 
45. Marcos regulatório Sim 3  3 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

 
 Quanto aos produtos tecnológicos, como a própria tecnologia já induz, trata-se de uma 

prática metodológica (agropecuária), que visa a produção de forragem juntamente com a 

cultura do milho, otimizando a área de plantio, assim como os insumos e recursos 

disponíveis. Mas o grande impacto deste indicador foi apontado no item 45, que inclui o 

zoneamento do consórcio milho com braquiária, no intuito de viabilizar o seguro agrícola para 

os produtores rurais junto aos agentes financeiros. 

 Os resultados associados ao projeto desenvolvido, numa parceria com seguradora e 

agente financeiro possibilitaram esse acesso que beneficiou muitos produtores e ampliou 

potencialmente a área de adoção da tecnologia. Esse benefício conquistado foi destaque 

também no Balanço Social da Embrapa em 2011 

(https://bs.sede.embrapa.br/2011/destaque4.html):  

 “O zoneamento agrícola do consórcio milho com braquiária foi iniciado em 2010 para 

os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Em 2011, houve também a inclusão do estado 

de São Paulo. Para 2012 o zoneamento foi ampliado para os estados de Mato Grosso, Goiás 

e Distrito Federal. A inserção da tecnologia Consórcio milho com braquiária no zoneamento 

agrícola de riscos climáticos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

permite a contratação de seguro agrícola das lavouras plantadas e beneficia diretamente o 

produtor rural que poderá assegurar a safra contra intempéries do clima e outras 

adversidades.”  



 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento instituci onal 
 
 
Tabela 5.2.1:  Análise dos resultados 

Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  
 

5,95 
  

5,95 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 
 De acordo com a média do indicador de impacto no desenvolvimento institucional, a 

tecnologia do consórcio milho com braquiária trouxe inúmeros benefícios diretos, sobretudo 

a interação forte com parceiros externos e a interlocução direta com o setor produtivo, a 

captação de recursos (internos e externos), a interatividade com outras linhas de pesquisa e 

a geração de conhecimentos compartilhados por meio de seus produtos de P&D.  

 No entanto, o grande impacto e o principal benefício que a tecnologia gerou nestes 

anos foram as mudanças promovidas no setor produtivo e essa medida foi observada não 

apenas quanto ao desenvolvimento (interno) do institucional, mas com destaque para a 

própria imagem institucional, que foi amplamente reconhecida e continua a ser valorizada 

por esse trabalho. 

 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 As estimativas quanto aos benefícios econômicos gerados, com base na 

produtividade do milho safrinha em consórcio com braquiária ruziziensis foram positivos em 

2019. E os indicadores analisados se mantiveram positivos e expressaram que os benefícios 

gerados acumuladamente são muito superiores ao investimento realizado com a pesquisa e 

a transferência. 

Quanto aos índices de impacto ambiental de 2019, gerados na avaliação pelo método 

Ambitec Agro, a média simples da amostra foi de 1,85, em uma escala com variação de -15 

até +15. A média dos outros indicadores, como o impacto econômico foi de 1,50 e impacto 

social, 0,38, evidenciam os benefícios propostos pela tecnologia do consórcio milho com 

braquiária. Comparativamente à avaliações anteriores não houveram mudanças 

significativas. Sobretudo no aspecto ambiental, onde a melhoria da qualidade do solo é ponto 

forte e fator decisivo para adoção pelos produtores, associado aos incrementos em 

produtividade e melhoria da renda. Do ponto de vista, tanto de técnicos como produtores, 

essa prática é altamente eficiente e conservacionista, considerando a preservação dos 

recursos mais preciosos, que são solo e água. Isso porque a proposta é melhorar o potencial 

produtivo do solo em seus aspectos físicos, químicos e biológicos, melhorando o 

aproveitamento e armazenamento da água no sistema. 



 

O mercado de comercialização de sementes de braquiária continua sendo um gargalo 

para ampliação da adoção, levando-se em conta que um dos fatores que mais gera 

insegurança de produtores que ainda não adotam a tecnologia é o estabelecimento 

adequado de plantas de braquiária na entrelinha do milho.  

A safra atual de soja (2019/2020), que ainda não iniciou a colheita no MS em meados 

de janeiro, há no apontamento de produtores a possibilidade de perdas ocasionadas por 

seca em novembro, assim como final de dezembro e início de janeiro, embora as estimativas 

sinalizem para uma safra produtiva, em vista do aumento da área plantada no estado. Isso 

reforça o comportamento do produtor que nem sempre antecipa ou prepara sua lavoura para 

uma intempérie climática com recursos ou práticas que podem minimizar estes riscos em 

caso de ocorrência destes fenômenos. Na colheita da soja durante a safra 2018/2019, onde 

foi realizado um levantamento sobre o efeito do consórcio na produtividade da soja, não 

foram identificados resultados significativos dos benefícios da prática e os próprios 

agricultores sinalizaram que a quantidade suficiente de chuvas durante a safra atendeu a 

necessidade da cultura da soja. Os próprios entrevistados destacaram que o pleno efeito da 

palhada é observado de forma mais significativa quando da ocorrência de veranicos, pois é 

possível observar a manutenção da umidade no solo por determinado tempo, fator que é 

fundamental para garantir redução de perdas em produtividade nesses casos. Em anos mais 

chuvosos, os outros benefícios são contabilizados, como matéria orgânica, redução da 

erosão e compactação, assim como da perdas de nutrientes.  

É uma tendência que tem sido observada quanto à adoção da tecnologia: anos de 

prejuízos na soja em decorrência de seca, tende a haver aumento da área plantada do 

consórcio na safrinha seguinte. Estas informações estão baseadas nos relatos dos 

entrevistados nas amostras de avaliações de impacto anteriores. Outro fator que impactou 

na adoção e também é uma tendência que pode influenciar no aumento ou redução da área 

com a tecnologia, apontada pelos entrevistados, é a perspectiva de preço do milho e o valor 

de custo de implantação da lavoura. Dependendo da análise do produtor sobre a estimativa 

que é feita sobre a possibilidade de perdas de produtividade no milho em função da 

competição com a braquiária e a elevação nos custos de produção, também são fatores 

decisivos para a tomada de decisão entre adotar ou a não a tecnologia. 

Nesse sentido, é complexo a análise, onde o produtor pondera a previsão climática 

para as safras de milho e soja no ano, assim como o acompanhamento dos preços no 

mercado e os ajustes nos custos para a implantação da lavoura. Diante desses desafios, não 

é fácil convencer perfis de produtores tão diferentes e com interesses que não são similares. 

É fato que a tomada de decisão (ou não) pelo uso da tecnologia está diretamente relacionada 



 

com os benefícios de melhoria de qualidade do solo e por consequência incrementos na 

renda. Quando o produtor não vislumbra esses aspectos, dificilmente optará pelo sua adoção 

apenas considerando o incremento de renda, pois na sua forma de raciocinar, os riscos 

associados à perda de produtividade no milho por competição com a braquiária torna-se um 

desafio muito maior e imediato do que os benefícios de médio e longo prazos. 

De qualquer maneira, a tecnologia do consórcio milho com braquiária tem 

demonstrado cada vez mais segurança na metodologia proposta diante das respostas que a 

pesquisa procura atender, enquanto acompanha a sua evolução, construindo junto dos 

produtores e técnicos, soluções como esta: sustentáveis e viáveis, buscando uma agricultura 

integrada com novas demandas do setor produtivo e ao mesmo tempo respeitando os seus 

recursos naturais.  

   

7. FONTE DE DADOS 
 
 Na análise de 2019, foram considerados o envolvimento direto de duas cooperativas 

no levantamento das informações. Também foram consultados parceiros como Aprosoja MS, 

Andav – Associação dos distribuidores de insumos agropecuários, Aastec MS – Associação 

das empresas de assistência técnica rural de Mato Grosso do Sul e GPP – Grupo Plantio na 

Palha e Agraer MS – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso 

do Sul. Para esta avaliação utilizou-se o Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais   de 

Inovações Tecnológicas Agropecuárias – Ambitec Agro 8.15. 

Tabela 7.1:  Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal Total 
Pequeno  Médio /Grande   Comercial  

Dourados MS  3  - 3 
Ponta Porã MS  1  - 1 
Itaporã MS  2  - 2 
Rio Brilhante  MS  1  - 1 
Campo Grande  MS  1  - 1 
Naviraí  MS  2  - 2 
Total    10  0 10 

 
  
Tabela 7.2:  Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional  

Instituição Estado Munícipio  Função  Total    
Embrapa MS Dourados Pesquisador 1   

       
       
Total        

Nota:  Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
Comente sobre a forma de coleta dos dados 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

Tabela 9.1:  Equipe do Centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de 

impactos 

 
Membro da equipe   e-mail  Função  
1 Alceu Richetti  alceu.richetti@embrapa.br Membro da Equipe 
2 Carmen Regina Pezarico  carmen.pezarico@embrapa.br Membro da Equipe 
3 Gessi Ceccon  gessi.ceccon@embrapa.br Membro da Equipe 
4 Luci Mary Sunakozawa  luci.sunakozawa@embrapa.br Ponto Focal/ Membro 
 5  Walmor Romeiro Saldanha  walmor.saldanha@embrapa.br Membro da Equipe 

 
 
 
 
Tabela 9.2:  Instituições consultadas no processo de elaboração do relatório de avaliação 

de impactos  

 
 Instituição  

1.  Cooperativa Lar Agroindustrial, Dourados, MS 
2.  Cooperativa Sul Matrogrossense – Copasul, Naviraí, MS 
3.  AASTEC – Associação das empresas de assistência técnica rural de Mato 

Grosso do Sul 
4.  Projeto de Sistemas de Informações Geográficas do Agronegócio de MS – 

(SIGA-MS) da  APROSOJA-MS/ FAMASUL 
5.  Andav - Associação dos distribuidores de insumos agropecuários 

6.  Aastec MS – Associação das empresas de assistência técnica rural de Mato 
Grosso do Sul 

7.  GPP – Grupo Plantio na Palha 

8.  Agraer MS – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato 
Grosso do Sul 

 
 
 
  


