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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 

TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Utilização e Manejo da Crotalária no Sistema de Pro dução da Cana-de-

Açúcar  

 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrap a 

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 
 

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

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

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

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

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

as culturas de interesse econômico, bem como para consórcios, proporcionando 

expressivos benefícios, como: 1) rápida cobertura do solo e grande produção de massa 

para o sistema solo, podendo melhorar o seu nível de matéria orgânica; 2) boa produção 

de massa para formação da cobertura morta, favorecendo o sistema plantio direto; 3) 

reciclagem de nutrientes lixiviados em profundidade, ou seja, recuperação de nutrientes 

que seriam perdidos para as camadas mais profundas do solo; 4) fornecimento de 

nitrogênio fixado diretamente da atmosfera por leguminosas; 5) intensificação das 

atividades biológicas no solo; 6) aumento da capacidade de armazenamento de água no 

solo; 7) proteção do solo contra ventos, chuvas e radiação solar em curto espaço de 

tempo; 8) diminuição da infestação de ervas invasoras, na incidência de pragas e 

patógenos nas culturas de interesse econômico; 9) descompactação do solo, melhoria na 
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estruturação e na circulação de ar no solo; 10) diminuição na variação da temperatura do 

solo (temperatura mais constante); 11) melhoria do aproveitamento e eficiência de adubos 

e corretivos; 12) auxilia na recuperação de solos de baixa fertilidade. 

No sistema de produção da cana-de-açúcar, a adubação verde é praticada no 

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

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

solo fica exposto à chuva e ao sol, sem cobertura e é submetido à gradagens para 

controlar as ervas daninhas (Carlos, 2009). 

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

dificuldades para sua utilização é o manejo. Embora há anos, vários estudos em regiões 

sucroalcooleiras no país já mostraram alternativas para o manejo da cultura, em Mato 

Grosso do Sul ainda há muitas dúvidas sobre o estabelecimento da cultura nestas áreas 

com a cultura da cana, em função das condições climáticas e tipo de solo. Profissionais 

que atuaram em regiões como SP e MG com o manejo da cultura, relataram que a 

realidade em MS é diferenciada e por isso a pesquisa foi acionada para auxiliar e trazer 

alternativas para o setor produtivo.  

 Estas percepções foram mapeadas pela equipe de pesquisa que iniciou os 

primeiros trabalhos no Estado do MS e isso também foi evidenciado durante a avaliação 

de impactos realizadas com os parceiros.  

A crotalária é uma espécie normalmente relatada como de difícil controle pelo 

método químico, em função de sua relativa tolerância a diversos herbicidas, dentre eles o 

glyphosate. Falhas de controle desta espécie podem causar dificuldades operacionais na 

implantação dos canaviais e prejuízos à cultura implantada em sucessão, pois sob altos 

níveis de rebrote pode ocorrer sombreamento da nova cultura ocasionando falhas em seu 

estabelecimento. Neste contexto, os resultados de pesquisa apontaram a indicação para 

o manejo mecânico da Crotalaria juncea, em função da grande tolerância ao uso de 

herbicidas. No casos das espécies de Crotalaria spectabillis e Crotalaria ochroleuca, 

recomenda-se a utilização do controle químico com utilização do herbicida glyphosate 

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

2015). 

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

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

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

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

destes benefícios diretos, outros são acrescidos, como: a) possibilidade de redução da 
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adubação nitrogenada e redução do uso de herbicidas para controle de plantas daninhas; 

b) incremento em produtividade pela redução de problemas com assoreamento de sulco 

e operações de replantio. 

 Estes pontos serão elencados na discussão dos indicadores ambientais e sociais 

que foram avaliados pela metodologia utilizando o sistema AMBITEC.  

  
 
 
 
 

 
1.4. Ano de Início da geração da 
tecnologia:  

 
2010 

 
1.5. Ano de Lançamento:  2014 

 
1.6. Ano de  atualização da tecnologia, 
se houver :  

- 

 
1.7. Ano de Início da Adoção : 2015 

 
 
 
 
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  
BA  AM  GO  MG  RS  
CE  AP  MS X RJ  SC  
MA  PA  MT  SP   
PB  RO   
PE  RR  
PI  TO  
RN   
SE  

 
 

 A cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul ocupa área de pouco mais de 661 mil 

ha, uma variação positiva de 2% em relação à safra anterior, segundo dados da CONAB 

para a safra 2019/2020. Neste levantamento é o 3º maior produtor de cana-de-açúcar do 

país, depois de SP e GO, sendo o segundo maior produtor do centro-oeste. No entanto, 

para a safra atual, a estimativa de produtividade reduziu de 76.472 quilos por hectare para 

73.537 quilos por hectare, ou seja, uma redução de 3,8% comparativamente à safra 
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passada. Conforme a Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso 

do Sul), no acumulado de abril a dezembro de 2019, foram processados 44,2 milhões de 

toneladas de cana, aproximadamente 4% a menos que a safra anterior. 

Em função do clima atípico no ano de 2019, extremamente seco e com ocorrência 

de duas geadas em junho, a colheita teve poucas interrupções. Em dezembro de 2019 

houve uma desaceleração na moagem de cana-de-açúcar, visto a pouca oferta do produto 

para ser colhido. 

  No depoimento de um empregado, responsável pela colheita em uma usina, este 

fez referência à necessidade de ampliar a remuneração no período da safra, atuando 

como motorista de aplicativo durante as férias, já que em virtude da falta de chuvas, a 

colheita estendia-se durante o dia, não havendo necessidade de contratação para colheita 

em períodos noturnos, como ocorre em períodos chuvosos. 

 A estimativa de perda com geadas nos dias 6 e 8 de junho de 2019, é de 2 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar e ainda está sob análise da Biosul MS. 

 A produção de etanol em MS alcançou a marca de 3,1 bilhões de litros, alta de 

1,8% em relação à safra anterior, já o açúcar teve redução de 21%, com produção de 724 

milhões de toneladas do alimento. Esse mix de processamento representa em torno de 

88% da produção destinada à etanol e 12% açúcar. 

  O crescimento e importância da cultura no estado foi evidenciada na publicação “A 

Geografia da Cana-de-açúcar: dinâmica territorial da produção agropecuária”, editada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que aborda sobre o setor de 

açúcar e etanol. Lançado ao final de 2017, o material é o segundo volume do projeto 

Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária. Entre 2006 e 2015, a mudança mais 

evidente foi a expansão da cana a partir do núcleo paulista em direção ao norte-noroeste 

e ao oeste-sudoeste, incorporando o Triângulo Mineiro, o sul goiano e o centro-sul do 

Mato Grosso do Sul. Atualmente 50,5% da cana plantada no país ocupa o bioma Mata 

Atlântica, enquanto que o Cerrado representa 46,6% da área. Atualmente estão em 

atividade 20 usinas em MS (Figura 1). 

O estudo “Projeções do Agronegócio 2017/2018 – 2027/2028” indicou que nos 

próximos 10 anos, a área com a cultura da cana-de-açúcar em MS aumentará cerca de 

34,4%, passando de 670 para 900 mil ha. As cultura da soja e cana-de-açúcar foram 

destacadas na publicação, como os maiores potenciais de expansão de área no país para 

a próxima década, ocupando sobretudo áreas de pastagens.  
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Distribuição e número de usinas sucroalcooleiras em Mato Grosso do Sul 

 

Figura 1 . Adaptado de SFA/MS - Dados do Sistema de Inspeção Federal citado por Mascarenhas, Rui e Carlotto (2012) e IBGE (2014a). SANESUL: 

Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul; CPRM: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 

 

 

Nessa perspectiva, o mapa a seguir, gerado pelo Sistema de Inteligência Territorial 

Agroideal (Figuras 2 e 3) traz um mapeamento, com simulação para indicação de plantio 

de soja também em áreas de pastagem.  

É possível observar, 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. 

Nesse sentido, alternativas para renovação de canaviais serão cada vez mais 

demandados e necessários para promover a sustentabilidade dos sistemas de produção, 

inclusive a crotalária que apresenta excelentes resultados em condições de solos 

arenosos.  

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

 

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

uma amostra de 10 produtores, considerando o perfil do usuário/cliente e a área de 
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abrangência. No caso das usinas de cana-de-açúcar, neste contexto caracterizado como 

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

número destes empreendimentos não é comparável à mesma amostra de 

empreendimentos rurais tradicionais. Nesse contexto, foi levando em consideração a área 

de abrangência onde a tecnologia foi adotada. O mesmo ocorreu para definição do 

entrevistado, que ao invés do proprietário rural, foi considerando o gerente técnico da 

usina, por entender que os aspectos relacionados à tomada de decisão e adoção, 

planejamento e implementação da tecnologia foram incorporados por este agente. 

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

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

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

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

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

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

abrangência, considerando apenas 3 usuários/clientes. 

Na avaliação em 2019, foram rastreados e identificados outros possíveis 

clientes/usuários, embora a área monitorada de adoção ampliou para 4.638 ha com uso 

da tecnologia, um incremento que representa apenas 200 há. O entrave na realização das 

entrevistas destes novos usuários, foi que em função da época em que é realizado o 

plantio da crotalária (antecedendo o plantio em áreas de reforma do canavial) seria 

realizado a partir de agosto de 2018. Nesses casos, esses novos usuários poderiam 

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

espécie, ou seja, a partir do início de 2020. Nesse sentido, será necessário ainda aguardar 

o tempo necessário para avaliação do rendimento da cana-de-açúcar no campo sob a 

cobertura da crotalária, ou seja, em 2019 não foi possível realizar novas entrevistas para 

avaliar a tecnologia. Os indicadores discutidos na avaliação em 2019 serão mantidos, 

considerando que até o momento não houveram alterações na percepção dos usuários 

consultados na avaliação anterior. 

Apesar desta prática já ser conhecida e utilizada em outros estados produtores, em 

MS, estado com recente histórico na produção da cana-de-açúcar, ainda é pouco utilizada. 

De acordo com estas estimativas realizadas, são apontados 0,70 % da área utilizada com 

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

da sua adoção iniciou em 2015, logo após os primeiros resultados de pesquisa, validação 

e transferência de tecnologias serem compartilhados com o setor. 
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O fato de haver alteração no número estimado com a área de adoção de 2017 

(22.745 ha) para 2019, reflete-se em outras opções para áreas de renovação de canaviais.  

A cada ano é realizada uma consulta aos gerentes técnicos da usinas para 

monitorar a área plantada e opções de culturas em áreas de reforma, visando atualizar a 

equipe de pesquisadores da unidade, assim como monitorar a adoção do uso da crotalária 

como opção de renovação dos canaviais. Nos últimos anos foi identificado, inclusive na 

fala dos gerentes, que a cultura da soja tem se tornado um ativo que remunera e oferece 

inclusive outras opções, como a parceria com produtores de grãos na região de 

abrangência da usina, que dispõe de conhecimento para condução da cultura (no caso a 

soja), assim como máquinas e implementos. Nas usinas que utilizam a crotalária como 

parte da opção de cobertura nas áreas de reforma, justifica-se em parte, que a dificuldade 

na ampliação da área ocorre em função da falta de sementes de crotalária no mercado.  

No levantamento realizado junto às usinas foi identificado uma área de reforma de 

canaviais em 2017/2018 de aproximadamente 56.300 hectares. Cerca de 4 usinas não 

retornaram as informações solicitadas. Nesta amostra com 16 usinas, do total da área de 

reforma, 38.660 ha foram destinados ao plantio de cana sobre cana, ou seja, 68,66% da 

área total de reforma dos canaviais. O restante, 30,63% da área, foi destinado ao plantio 

de soja e 0,71% com crotalária em cobertura. Desta amostra, 4 usinas efetivamente estão 

utilizando a crotalária em parte da área, que representa 25% da amostra.  

Esses números evidenciam a redução na área plantada de crotalária nos últimos 

anos, considerando as opções com maior rentabilidade para ocupação das áreas de 

reforma. As usinas que atualmente optaram por utilizar a crotalária em parte de suas áreas 

de reforma a fazem em função basicamente de dois aspectos, ambos voltados para as 

questões ambientais, sobretudo: a) atendimento à questões legais para minimizar riscos 

e/ou danos causados por erosão, principalmente em regiões com solos mais arenosos; b) 

redução de perdas de produtividade por ocorrência de assoreamento de sulco no plantio 

em função das características de solos arenosos. 

 

 

1.9. Beneficiários 

 

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

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

de produção. 
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No caso das usinas, os benefícios ambientais e sociais serão destacados a seguir 

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

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

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

açúcar, por exemplo, que pode ser melhor remunerado pelas indústrias que compram a 

matéria-prima que compõe produtos diferenciados para o consumidor. Nesses casos, o 

uso de práticas ambientalmente sustentáveis é um dos aspectos levados em conta para 

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

Até o momento ainda não foram identificados produtores rurais tradicionais 

utilizando a tecnologia, até mesmo porque as práticas que envolvem o sistema de 

produção da cana-de-açúcar com este perfil de usuário associam a cultura da soja ou 

outras culturas em sucessão. 

Indiretamente, outros beneficiários que podem ser apontados: 

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

para esta cultura. 

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

dos seus produtos, no caso o açúcar, que foi gerado de forma sustentável e 

portanto agrega valor final na cadeia produtiva. Parte destas indústrias 

alimentícias fazem parte dos mesmos grupos que atualmente também detém o 

controle destas usinas produtoras. 

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

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

aumento de produtividade por área com menor degradação dos recursos 

naturais.  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

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

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

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

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

Outro ponto a ser considerado são os resultados apontados com ganhos em produtividade 
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e correlacionados a aspectos econômicos no sistema de produção quando comparado ao 

sistema cultivado sem crotalária. 

Outros impactos também podem ser destacados, pois resultam em benefícios 

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

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

área; c) melhoria da qualidade do solo e, d) melhoria do sistema de produção com 

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

qualidade que agregam valor ao produto gerado por estas empresas/usinas. O açúcar 

produzido com selo de qualidade ou a partir de um programa de práticas sustentáveis 

pode ser melhor remunerado pela indústria para sua utilização na formulação de sucos e 

outros alimentos. 

Um dos principais benefícios apontados pelos usuários da tecnologia, associado 

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

de sulco ou assoreamento de plantio, principalmente em áreas de solo mais arenoso. 

Outro aspecto evidenciado foi o controle de plantas daninhas nas áreas que permanecem 

descobertas parte do ano. 

No mercado de sementes, a adoção da tecnologia proporcionou aos produtores (de 

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

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

cultivam grandes áreas com soja e milho e utilizam a adubação verde para controle de 

pragas, como nematoides. Nesse caso, a demanda tem se mostrado crescente visto as 

diversas utilizações atribuídas a estas plantas de cobertura em diversos sistemas de 

produção, incluindo a crotalária no sistema de produção de cana-de-açúcar no estado de 

Mato Grosso do Sul. 

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

com resultados promissores a partir de 2015, no entanto as opções e o preço pago pela 

soja no mercado é um fator que tem estimulado a utilização desta cultura nas áreas de 

reforma de canaviais. Em 2017 o fato de não haver sementes disponíveis de crotalária foi 

um aspecto que não permitiu a expansão das áreas de plantio. Houve, no entanto, novas 

usinas adotando a prática, no entanto em áreas bem menos expressivas. 

Embora várias indicações, recomendações e resultados de pesquisa que apontem 

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

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

outros pólos produtores, principalmente São Paulo, apontam que as variáveis de solo e 
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clima em MS são diferenciados e portanto a utilização de “pacotes tecnológicos” nem 

sempre tem demonstrado a mesma eficiência para as condições locais. Alguns dos 

entrevistados comentaram que mesmo atuando em outros estados e utilizando a prática 

da crotalária em áreas de reforma, ainda assim necessitaram das informações e 

orientações da Embrapa para estabelecer de forma mais eficiente o manejo da crotalária 

nas condições de Mato Grosso do Sul. As variáveis mais apontadas foram solo e clima 

diferenciados. Nesta mesma lógica, outras linhas de atuação foram apontadas, como 

manejo do solo, pragas e doenças, entre outros.  Nesse sentido, as demandas 

relacionadas tanto à pesquisa como ações de transferência de tecnologias tem sido 

incorporadas nas agendas institucionais de vários atores que dão suporte a estas 

empresas, como a Biosul MS. A partir desta associação dos produtores de bioenergia no 

Estado foi estabelecida uma agenda de eventos conjunta com as indústrias e a Embrapa, 

visando capacitar técnicos e equipes gerenciais por meio de eventos técnicos oferecidos 

durante todo o ano nos temas: manejo do solo, pragas e doenças, manejo varietal, 

fornecedores de cana, mecanização e fertilidade/nutrição. Outras empresas que dão 

suporte à indústria também realiza em parceria com a Embrapa suas ações junto a este 

público em MS, como Ridesa e IAC.  

  

 

    
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TE CNOLOGIA 
 
 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos                    Se aplica: sim (x )    não (   ) 
 
 
 
 A avaliação dos impactos econômicos foi baseada no “Método do Excedente 

Econômico”, conforme metodologia descrita em Ávila et al (2008). Essa metodologia 

permite que a Embrapa estime os benefícios econômicos gerados após a adoção da 

tecnologia, comparando-se com uma situação anterior sem a adoção da tecnologia e 

demonstrando assim os retornos gerados pela tecnologia, com relação aos investimentos 

realizados. 

 Quanto aos benefícios da tecnologia, na avaliação de impacto econômico após a 

utilização da crotalária no sistema de produção de cana-de-açúcar utilizou-se o indicador 
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de incremento da produtividade, onde se compara os ganhos em produtividade no sistema 

de produção em comparação ao sistema cultivado sem crotalária.  

 
 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade                   Se aplica: sim ( X)   não (  ) 
 
   
Tabela 3.1.1.1  - Benefícios Econômicos Estimados por Incremento de Produtividade¹  
 

Ano 

Rendiment
o Anterior/ 
t  

Rendimento 
Atual/ 

t 

Preço 
Unitário 
R$/ t 

Custo 
Adicional 
R$ /t  

Ganho 
Unitário  

R$/área 

Participação 
da Embrapa 
%  

Ganho 
Líquido 
Embrapa 
R$/área  

Área de 
Adoção - 
ha 

Benefício 
Econômico – R$  

(A) (B) (C) (D) 

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

2015 109,46 134,12 64,93 - 1.601,15 70,00 1.120,81 17.024 19.080.669,44 

2016 79,67 95,33 73,22 - 1.146,57 70,00 802,60 22.745 18.255.137,00 

2017 72,19 83,02 72,33 - 783,35 70,00 548,35 22.745 12.472.220,75 

2018 74,00 85,10 64,42 - 715,09 70,00 500,56 4.438 2.221.485,28 

2019 73,16 88,96 67,18 - 1.061,44 70,00 743,01 4.638 3.446.080,38 

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

 



 14 

3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 
 
 
 

A estimativa da área de adoção da tecnologia foi realizada com base em  

levantamentos de dados realizados pelo Setor de Prospecção de Avaliação de Demandas 

da Agropecuária Oeste, junto às  Usinas sucroalcooleiras do MS. Em 2019, considerou-

se as áreas renovadas com crotalária em  2017/18 e 2016/17, e para obtenção da 

produtividade,  estimou-se o efeito da adubação verde na colheita de 1º corte , incremento 

de 22,53%  e no 2º corte ,19,66%,  sobre  o rendimento médio da cana-de açúcar em MS 

- 2019, disponível em https://sidra.ibge.gov.br/tabela/188. 

 Para a avaliação dos impactos econômicos (Tabela 3.1.1.1) utilizou-se as 

estimativas do Ganho Líquido da Embrapa - GL por hectare após a adoção da tecnologia 

e o Benefício Econômico Estimado. Utilizou-se o  preço de mercado por tonelada de cana-

de-açúcar - Cana a Campo do mês de outubro/2019 (Valores de ATR e Preço da Tonelada 

de Cana-de-açúcar - Consecana). Em relação à 2018, o preço pago por tonelada de cana-

de-açúcar, em 2019, aumentou  em torno de 4,03%.  

  A participação da Embrapa Agropecuária Oeste no desenvolvimento da tecnologia 

foi estimada em 70%. Para a análise  foram considerados os valores desde 2015, ano de 

início da adoção da tecnologia, até 2019. E os valores foram atualizados para o mês de 

novembro de 2019, pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP- DI) da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 O benefício econômico anual tem diminuído devida à redução da área plantada 

com crotalária nos últimos tempos conforme discutido no item 1.8. 
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3.2. Custos da Tecnologia 
 
 
3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1.  – Estimativa dos custos¹   

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração  

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2010 172.509,75 23.168,97 4.083,25 13.671,94 11.582,79 225.016,70 
2011 176.688,67 21.517,94 5.288,90 17.999,42 10.755,79 232.250,72 
2012 259.606,87 17.799,96 6.225,25 16.782,14 8.902,94 309.317,15 
2013 260.237,09 9.830,32 8.323,79 17.357,37 4.913,76 300.662,34 
2014 67.980,13 2.993,95 3.169,26 2.001,85 5.092,29 81.237,48 
2015 77.032,16 2.145,04 4.574,04 2.601,09 3.648,41 90.000,74 
2016 76.667,63 2.250,01 3.188,27 1.934,60 3.824,78 87.865,29 
2017 47.961,71 5.859,99 1.766,95 1.196,69 2.117,93 58.903,27 
2018 47.713,58 3.590,35 5.721,44 7.390,06 3.281,00 67.696,42 
2019 57.698,71 4.919,00 7.077,00 9.480,00 2.457,00 81.631,71 
Total  1.244.096,28 94.075,53 49.418,15 90.415,16 56.576,70 1.534.581,82 

 
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 
 
 
 

 Para estimativa dos custos de 2019 dos trabalhos nesta Unidade da Embrapa, 

com o uso da crotalária no sistema de produção de cana-de-açúcar (Tabela 3.2.1.1), 

considerou-se: 

� Os custos do projeto inicial, desde o ano de 2010. 

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

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

� Nos esforços de pesquisa com o uso da crotalária no sistema de produção de cana-

de-açúcar, foram estimados: custo de pessoal, custeio da pesquisa, depreciação 

de capital, custos de administração e custos de transferência tecnológica.  

� 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.  
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� O custeio de pesquisa, depreciação, transferência de tecnologia e custos de 

administração 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 

 

Após o levantamento dos benefícios gerados e custos da tecnologia, analisou-

se os fluxos em um horizonte de dez anos. Nos primeiros períodos observa-se que não 

houve fluxo de benefícios, somente custos, gerando benefícios líquidos negativos. 

Considera-se normal esta situação, pois a tecnologia não havia sido adotada ainda, assim, 

não havia percepção dos benefícios proporcionados pela mesma.   

 

Tabela 3.3.1.  Fluxos de benefícios líquidos estimados1  

Ano  Fluxo de benefícios Fluxo de custos  Fluxo de benefícios líquidos 

Ano 1 0,00 225.016,70 -225.016,70 
Ano 2 0,00 232.250,72 -232.250,72 
Ano 3 0,00 309.317,15 -309.317,15 
Ano 4 0,00 300.662,34 -300.662,34 
Ano 5 0,00 81.237,48 -81.237,48 
Ano 6 19.080.669,44 90.000,74 18.990.668,70 
Ano 7 18.255.137,00 87.865,29 18.167.271,71 
Ano 8 12.472.220,75 58.903,27 12.413.317,48 
Ano 9 2.221.485,28 67.696,42 2.153.788,86 
Ano 10 3.446.080,38 81.631,71 3.364.448,67 

Total  55.475.592,85 1.534.581,82 53.941.011,03 
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) estimados 
 

Taxa Interna de Retorno  
TIR 

Relação Benefício/Custo  
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido  
VPL (6%) 

1 3 5 %   30  R$ 35.434.180,23 
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 A Taxa Interna de Retorno (TIR) 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, a TIR foi de 135% (Tabela 3.3.2), ou seja, o 

investimento é viável.  Em casos em que há fluxos de caixa negativos podem ocorrer 

falhas no cálculo da TIR, segundo alguns autores, entre eles Guiducci et al.(2012). 

Considerando a Tabela 3.3.1, existiu períodos em que esta inversão (fluxo negativo) 

ocorreu. Para complementar esta análise de rentabilidade, utilizou-se, também, o cálculo 

da 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 estimados, o valor da 

TIRM é de 58% quando calculada à uma taxa de reinvestimento de 6%. 

 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 (6%), ou seja, as inversões de pesquisa (investimentos na 

geração e transferência da tecnologia) foram compensados pelos benefícios avaliados.  

 A relação Benefício/Custo foi obtida pela divisão do VPL – Valor presente líquido 

do benefício econômico pelo do valor dos gastos, à uma taxa de desconto de 6%. A 

análise mostra que a tecnologia obteve índice de 30. Esses indicadores sinalizam que os 

benefícios gerados com a tecnologia foram muito positivos (Tabelas 3.3.2 e 3.3.3). 

 

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

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

R$40.641 R$35.434 R$30.981 R$27.159 R$23.869 R$21.029 R$18.569 R$16.432 

 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é uma taxa de juros de representa o 

mínimo que um investidor ganharia quando realiza um investimento, ou o máximo que 

alguém se propõe a pagar quando faz um financiamento. Já o Valor Presente Líquido 

(VPL) corresponde ao somatório dos fluxos de caixa esperados trazidos ao ano zero à 

uma taxa mínima de atratividade, obtido pela diferença entre o valor presente das entradas 

de caixa e o valor presente das saídas de caixa. Para que seja considerado viável, o VPL 

deve ser maior que zero. Analisando-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% (Tabela 3.3.3).  
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3.4. Instituições envolvidas/parcerias  

 

� Empresas produtoras de sementes de crotalária 

� Usinas sucroalcooleiras de MS 

� Associação dos Produtores de Bioenergia de MS  - Biosul MS 

 

 
 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOL OGIAS 
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  0,50 0,50 
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  2,00 2,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não  0,00 0,00 
6. Consumo de energia Sim  2,50 2,50 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e 
autonomia 

Sim 
 

0,25 0,25 

8. Emissões à atmosfera Sim  0,93 0,93 
9. Qualidade do solo Sim  14,17 14,17 
10. Qualidade da água Sim  1,47 1,47 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação 
ambiental 

Sim 
 

0,45 0,45 

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

Não foram identificadas alterações nos indicadores, tendo em vista que os novos 

empreendimentos que adotaram a tecnologia ainda não realizaram os primeiros cortes da 

cana-de-açúcar sobre a cobertura da crotalária. 

Visualiza-se na Tabela 4.1.1 que o indicador mudança no uso direto da terra obteve 

um coeficiente de 0,50 e foi atribuído essencialmente aos aspectos relacionados à 

produtividade por unidade de área e estoque de carbono. Os efeitos do uso da crotalária, 

nesse sentido são evidentes principalmente quando geram incrementos de produtividade 

da cana sobre palhada da adubação verde, promovendo menor ocorrência de 

assoreamento de sulco no plantio (da cana), assim como melhorias no aporte de matéria 

orgânica, diretamente relacionados com o estoque de carbono no solo. 

Os itens relacionados à mudança indireta no uso da terra, como competição de 

área para produção de alimentos, assim como avanço sobre áreas não agrícolas não 
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foram identificados pelos entrevistados, considerando que as áreas de pastagens (com 

algum nível de degradação) foram áreas prioritárias destinadas para arrendamentos às 

usinas produtoras em Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, a contribuição da adubação 

verde nestas áreas degradadas é uma condição altamente favorável. 

O uso de agroquímicos obteve um coeficiente igual a 2,0, o que indica um impacto 

positivo no que relaciona a uma redução nas variáveis de frequência de aplicação. Não 

houve alteração relacionada à variedade de ingredientes ativos e toxidade dos produtos 

fitossanitários utilizados pelos adotantes da tecnologia. Além disso, percebeu-se que 

houve redução no uso de fertilizantes formulados e micronutrientes, contribuindo para 

melhoria ambiental proporcionado pela tecnologia. Esse fato está relacionado diretamente 

com as características que a tecnologia incorpora. Foi relatado que áreas em 

pousio/descobertas no período que antecede o plantio da cana-de-açúcar, pode requerer 

até 3 aplicações de herbicida para controle de plantas espontâneas, o que não ocorre nas 

áreas onde há plantio de crotalária. Somado a este fato, o nitrogênio incorporado pela 

cobertura morta (crotalária) no solo é outro fator positivo que em um dos casos relatados, 

houve redução de 50% da adubação nitrogenadas quanto comparado ao sistema 

tradicional de plantio da cana. Quanto à utilização de combustíveis fósseis, o coeficiente 

de impacto de 2,50 indica que a tecnologia apresenta moderada diminuição do uso de 

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

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

abertura de novas áreas para plantio utilizando a tecnologia, mas sim ampliação da área 

de cultivo com crotalária antecedendo o plantio da cana, em relação ao sistema tradicional 

de plantio da cultura.  

Quanto ao indicador geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia, o 

impacto de 0,25 está representado pelo item uso da adubação verde/fixação biológica de 

nitrogênio. Embora as áreas ainda sejam consideradas pequenas, frente à dimensão das 

áreas de produção das usinas, este aspecto foi considerado pelos entrevistados. No 

entanto, não foi destaque consensual, já que a cultura não é utilizada com enfoque para 

a FBN no sistema de produção avaliado. 

Para o item emissões à atmosfera, o impacto de 0,93 representou sobretudo a 

percepção dos entrevistados quanto aos benefícios da tecnologia na redução das 

emissões de gases de efeito estufa. Foi apontado uma pequena contribuição neste 

aspecto, não tão pronunciada como outros atributos que foram destacados com maior 

ênfase, como veremos a seguir. 
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No item qualidade do solo, os entrevistados afirmam que a adoção da tecnologia 

com a incorporação da adubação verde no sistema produtivo tem contribuído com grande 

aumento desta variável, apontado pelo coeficiente de impacto de 14,17.  Isto é devido ao 

grande impacto proporcionado pela tecnologia na redução da erosão, na perda de matéria 

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

a utilização da adubação verde contribui significativamente para descompactação do solo, 

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

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

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

nitrogênio fornecido por estas culturas. Na visão destes usuários, este é um grande 

benefício que tem contribuído para o aumento da produtividade das culturas e redução de 

custos, principalmente quando comparado ao sistema tradicional que utiliza adubação 

nitrogenada. No entanto, o principal benefício relacionado à tecnologia, é o aporte de 

massa de crotalária sobre o solo, que evita a ocorrência de assoreamento de sulco (erosão 

dentro do sulco) após o plantio da cana-de açúcar, condição está em que a cultura é 

suscetível. Quando da ocorrência deste assoreamento, há a necessidade de replantio, o 

que onera o custo de produção, pois requer nova operação e novos custos associados. 

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

favoreceu principalmente o incremento de matéria orgânica no solo e nitrogênio 

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

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

infestação de plantas daninhas, conforme apontados pelos entrevistados. Alguns destes 

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

plantio da cana e, por consequência, redução de perdas no plantio. Para alguns 

entrevistados, isso foi considerado efeito que resultou em aumento de produtividade e por 

isso o item foi destacado como maior impacto ambiental produzido pela tecnologia. 

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

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

água para os mananciais. O índice obtido para esta variável foi de 1,47. Este índice 

também está diretamente relacionado com a redução das ocorrências de problemas 

associados ao assoreamento de sulco, já que a cobertura da crotalária no solo auxilia na 

absorção e infiltração da água no solo. 

Quanto ao item conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, o 

coeficiente apresentado foi de 0,45. O principal indicador de impacto neste quesito foi a 
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recuperação de solos degradados. Em função das áreas com uso da crotalária ainda 

serem pequenas em vista da área total de plantio das usinas, o impacto também é visto 

como de menor grau. No entanto, houve interferência direta na recuperação de 

ecossistemas degradados, sobretudo relacionado à recuperação de solos degradados. 

Não há relação direta na recuperação de áreas de reserva legal e preservação 

permanente, pois não houveram alterações ocasionadas pelo uso da tecnologia nestas 

áreas. Dessa forma, na visão dos entrevistados, a tecnologia da utilização da crotalária 

no sistema de produção da cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, é parte integrante de 

uma série de práticas que tem demonstrado grande benefícios na melhoria da qualidade 

do solo e uma grande aliada no manejo de áreas que até então permaneciam em pousio 

antes do plantio de uma nova safra. Portanto, a recuperação ambiental destas áreas vem 

ocorrendo com a utilização de diversas técnicas, onde a utilização da adubação verde 

vem complementar e adicionar novas melhorias aos sistemas produtivos.  

 

 
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  0,05 0,05 
14. Bem-estar e saúde animal  Não  0,00 0,00 

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

 
  O principal item avaliado quanto ao capital social, foram os programas de 

transferência de tecnologias e conhecimentos. Embora esse item não tenha recebido tanta 

atenção por parte dos entrevistados, (com índice de 0,05 – tabela 4.2.1) nota-se que 

institucionalmente, a Embrapa Agropecuária Oeste teve papel fundamental em discutir, 

desenvolver e levar a informação até as usinas que demandaram respostas frente ao uso 

da crotalária nas condições de MS. Desde o lançamento dos resultados/validação da 

tecnologia no estado em 2014, foram promovidos diversos eventos para capacitação das 

equipes das usinas. Foram cursos no formato de módulos, entre 2015 e 2016, visando 

acompanhar todas as fases da cultura no campo, que incluíram todas as etapas desde a 

regulagem de máquinas, escolha das espécies e plantio propriamente, também como, 

manejos (químico e mecânico) até o plantio da cana sobre o resíduo da crotalária. Cada 

módulo de capacitação aconteceu no seu tempo adequado, com objetivo de trazer a 

dinamicidade do dia-a-dia da usina, junto com a consultoria da Embrapa em cada fase 
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específica para tratar das dúvidas das equipes técnicas. Esse modelo foi eficiente pois 

permitiu a troca de conhecimentos nos momentos necessários. Adicionalmente, em 

momentos posteriores, foram realizadas palestras em seminários voltados para o setor, 

assim como apresentação de resultados em vistas técnicas e dias de campo. 

 

  

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  1,92 1,92 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim   0,00 0,00 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim  0,00 0,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim  
0,00 0,00 

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

O indicador capacitação, com impacto de 1,92 (tabela 4.2.2), foi destacado como 

necessário tanto para as atividades relacionadas ao manejo fitotécnico, como também no 

planejamento das áreas onde a prática seria implementada. Este tópico está diretamente 

associado ao item discutido anteriormente, pois foi incorporado na proposta de integrar 

um programa/plano de ação em transferência de tecnologias. Nesse sentido, as 

informações como época de plantio, espaçamento e população de plantas, escolha das 

espécies de crotalária, assim como controle mecânico e/ou químico da cultura, foram as 

principais dúvidas elencadas. Nesse sentido, foi apontado pelos entrevistados que a 

capacitação, prevista no plano de ação executado em parceria com a Embrapa e as usinas 

foi fundamental para adoção da tecnologia.  

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

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

demonstrar os resultados que estavam sendo desenvolvidos/validados em parceria com 

uma das usinas. A programação foi posta em diferentes fases da cultura, procurando 

abordar exatamente os aspectos a serem observados em todo o ciclo da crotalária e no 

plantio da cana sobre palhada. Assim, os módulos foram estabelecidos: a) Plantio da 

crotalária; b) Manejo químico e mecânico de espécies de crotalária e c) Plantabilidade e 

produção de cana-de-açúcar sobre palhada de crotalária. 

Os módulos procuraram atender antecipadamente a cada etapa que seria efetivada 

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

estabelecimento da prática pelos técnicos. 
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Outro indicador apontado pelos entrevistados quando questionados sobre qual 

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

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

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

 

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  7,67 7,67 
20. Valor da propriedade  Sim  3,42 3,42 

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

  

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

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

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

7,67, pouco inferior ao observado na amostra em 2017, que foi de 9,58.  

Nesse caso os entrevistados relataram que a utilização da crotalária reduziu um 

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

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

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

ocorrência de assoreamento de sulco é mais frequente.  

Houveram relatos no início dos primeiros cortes da cultura, onde o incremento de 

produtividade foi de 5 a 10%, que representa acréscimo de 6 a 12 ton/cana/ha, assim 

como relato de incremento de até 15% em produtividade, com redução de até 100% nas 

perdas com plantas por assoreamento de sulco em solos de textura mais arenosa. Nesse 

sentido, a tecnologia trouxe outros benefícios além dos esperados em relação aos 

atributos específicos relacionados ao solo, contribuindo diretamente na operação de 

plantio. 

A redução no índice (impacto na geração de renda) apontado de 2018 para 2017 

está também comtemplada no trabalho de monitoramento da área plantada de cana-de-

açúcar, realizado junto às usinas do estado de MS. Foi relatado por alguns entrevistados 

que os acréscimos em produtividade foram observados apenas no primeiro corte. Outros 

entrevistados apontaram que a redução prevista nos cortes seguintes foram menores do 

que o esperado e atribuíram (embora não foi mensurado) este aspecto ao uso da 

crotalária. Usinas que implantaram recentemente a crotalária mas ainda não realizaram o 
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primeiro corte estão na expectativa para essa avaliação na colheita em 2019 e algumas 

em 2020. 

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

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

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

usinas relataram que a opção por manter a mesma quantidade de nitrogênio na 

formulação da adubação está relacionada ao desenvolvimento inicial das plantas de cana-

de-açúcar, mas que pretendem avaliar melhor essa condição nas próximas safras com 

objetivo de reduzir a adubação nitrogenada futuramente.  

Duas usinas entrevistadas relacionaram a utilização da tecnologia como prática 

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

receber selos de qualidade e certificação. Esse é outro aspecto que interfere diretamente 

no quesito renda, já que há valor agregado ao produto final. Nesse caso, o açúcar 

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

comprado com preço diferenciado. Para estas empresas/usinas fornecedoras, a 

preocupação com o bom uso dos recursos naturais têm sido uma demanda crescente e 

que também remunera. A presença da pesquisa no desenvolvimento e divulgação da 

informação para que esse objetivo seja alcançado é evidenciado nas falas dos 

entrevistados, que relatam a importância de ter acessível TPPS que viabilizem a produção 

agropecuária com qualidade e comprometimento com a melhoria do meio ambiente, aliado 

à redução dos custos de produção. 

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

evidenciado por um dos entrevistados que esta prática também faz parte de um TAC 

(termo de ajuste de conduta), imposto por órgãos ambientais com vista ao controle de 

erosão em áreas em estado de degradação ou suscetíveis a outras práticas que fazem 

parte do sistema de produção. 

Nesse sentido, os fatores técnicos como redução de custos no controle de plantas 

daninhas, redução de perdas por assoreamento de sulco, assim como redução na 

adubação nitrogenada (em menor escala observada) estão diretamente relacionados com 

a melhoria da renda.  

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

com valor de 3,42 (tabela 4.2.3). Essa atribuição está relacionada diretamente com os 



 25 

aspectos de conservação dos recursos naturais, especialmente ao solo e os benefícios 

oriundos do uso da tecnologia. 

 
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  0,00 0,00 
22. Segurança alimentar Não  0,00 0,00 

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

Não foram observadas mudanças relacionadas à segurança e saúde ocupacional 

com o uso da tecnologia (tabela 4.2.4), pois a exposição aos agentes químicos e 

periculosidade envolvem outras atividades com a cultura da cana-de-açúcar. No entanto, 

houve redução da utilização de agrotóxicos, considerando a prática da utilização da 

crotalária reduz a necessidade do controle de plantas invasoras em áreas que estariam 

descobertas ou em pousio. Contudo, há a necessidade de controle químico para o manejo 

da crotalária antes do plantio da cana. 

  
 
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  3,75 3,75 
24. Condição de comercialização Sim  0,00 0,00 
25. Disposição de resíduos  Sim  0,00 0,00 
26. Gestão de insumos químicos Sim  0,00 0,00 
27. Relacionamento institucional Sim  0,42 0,42 

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

Na Tabela 4.2.5 estão apresentados os impactos socioambientais de gestão e 

administração. A tecnologia da utilização da crotalária no sistema de produção da cana-

de-açúcar, proporcionou melhorias na capacitação dirigida à atividade. Esse índice está 

relacionado à dedicação e perfil do responsável e obteve um impacto positivo de 3,75, 

pouco superior à mesma avaliação realizada em 2017, que foi de 3,08.  

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

atividade foi aspecto relevante para adoção da tecnologia, conforme abordado também 

no item 4.2.2 relacionando este componente com a necessidade de capacitação da equipe 

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

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

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

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

anteriormente e a prática adotada foi apenas incorporada como proposta. 

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

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

operações relacionadas ao plantio e manejo da crotalária.  

Quanto o relacionamento institucional, o valor de 0,42 foi associado à utilização de 

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

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

produção de cana-de-açúcar. Este valor reduziu em relação à avaliação feita em 2017, 

que foi de 1,33. Isso se deve ao fato de algumas equipes já ter experiência nos anos 

recentes com uso da tecnologia, assim houve redução da área plantada e portanto, não 

houve demanda crescente da necessidade de assistência técnica.  

 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental pel o AMBITEC – Agro 
 
Tipo de Im pacto  Média Geral  
Índice de Impacto Social  0,30 
Índice de Impacto Ambiental  2,50 
Índice Geral de Impacto da Tecnologia  1,77 

 

   

O índice de impacto da tecnologia foi de 1,77, considerando os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, em uma escala que varia de -15 até +15. 

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

cana-de-açúcar é altamente positiva no aspecto ambiental, obtendo um índice igual a 

2,50. Este resultado indica que a tecnologia, além de ser uma alternativa economicamente 

viável, proporciona melhoria da qualidade do solo e sustentabilidade ambiental no sistema 

de produção. Este conceito é muito bem evidenciado pelos entrevistados que adotam a 

tecnologia, pois os ganhos obtidos em produtividade e melhoria do ambiente produtivo é 

percebido em diferentes aspectos: aumento de produtividade, melhoria das condições do 

solo e redução de perdas ocasionadas (principalmente em solos arenosos) pela 

erosão/assoreamento de sulcos de plantio da cana. 

Outras variáveis importantes e de destaque foram a diminuição no uso de 

agroquímicos (comparativamente ao sistema sem uso da crotalária), com indicador de 2,0 

e combustível com indicador de 2,5. Na percepção dos entrevistados, mesmo quando há 



 27 

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

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

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

valor de 7,56, indicando que a tecnologia trouxe melhorias em todos os aspectos da renda, 

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

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

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

anteriormente, este aumento está diretamente relacionado à redução em praticamente 

100% das ocorrências de assoreamento de sulco, principalmente em solos mais arenosos. 

Nesse aspecto, a cobertura de crotalária é essencialmente benéfica, pois além de evitar 

este problema específico, reduz a necessidade de replantio da cana e portanto, aumento 

no custo de mais uma operação relacionada ao (re)plantio. A redução de parte da 

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

implantado por um dos entrevistados. A redução nos custos associados ao controle de 

plantas daninhas em áreas que eram mantidas em pousio também foi outro fator apontado 

como preponderante. 

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

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

tecnologia que promovem melhoria na conservação dos recursos naturais, um dos 

principais aspectos apontados pelos entrevistados. Este índice implica sobretudo na 

sustentabilidade do sistema de produção, assim como outras técnicas e processos 

utilizados pela usina, que inclui a adubação verde como uma das práticas adotadas. Este 

é um dos requisitos/tecnologias que foram incorporados para obtenção dos selos e 

certificados de qualidade, que ao final, garantem uma remuneração diferenciada para o 

açúcar comercializado. 

 
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados 

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- 

O aspecto emprego não foi alterado em função da adoção da tecnologia, pois 

conforme relatado pelos entrevistados, as equipes foram mantidas e os ajustes realizados 

foram no planejamento das atividades de campo.  
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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 1  1 
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 
 

 
 Quanto à capacidade relacional, os principais apontamentos foram relacionados à 

diversidade de especialidades envolvidas no desenvolvimento da tecnologias, assim como 

o favorecimento à interdisciplinaridade da equipe. Um grupo de trabalho foi formado 

(Agrobioenergia) com 3 linhas de trabalho envolvendo CNPq, Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS e 

Embrapa.  

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

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 
 A relação entre os interlocutores demonstrou no decorrer do projeto que o sucesso 

da adoção esteve associada com dois aspectos: diversidade de interlocutores e 

interatividade. Isso porque os atores demandantes foram diretamente envolvidos desde o 

desenvolvimento e validação dos resultados, ou seja, as usinas; assim como outros atores 

na cadeia de produção da cana-de-açúcar foram incorporados no sentido de fortalecer o 

trabalho, como por exemplo empresas produtoras de sementes de crotalária em dias de 
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campo e palestras. Estiveram envolvidos: Sementes Piraí, Usina Sonora, Usina São 

Fernando, Usina Nova América, Usina Agroterenas e Usina Adecoagro. 

 Isso demonstra a necessidade e importância no alinhamento das demandas e 

identificação das necessidades locais dos parceiros, assim como no desenvolvimento 

conjunto de soluções para um setor que requer mudanças rápidas e com grande potencial 

de adoção em grandes áreas. De forma associada, os impactos também se tornam 

relevantes na proporção da adoção. 

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

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

 
 
 A utilização otimizada da estrutura física da unidade para realização do trabalho foi 

um dos aspectos de destaque observado no item instalações. Isto porque as atividades 

foram realizadas em diversos laboratórios (análise de solo e planta, entre outros) e outras 

estruturas, como estufas, por exemplo. Outras unidades também foram envolvidas como 

CNPTIA, responsável por um dos resultados em modelagem. Nesse caso a estrutura 

utilizada foi da unidade parceira. 

 
 
 
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 0  0 
23. Custeios Sim 1  1 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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 Quanto aos recursos e apoio ao projeto, o item foi pontual e viabilizou recursos 

externos para custeio de diárias que complementaram inclusive, outros projetos em 

andamento. Em face de ser uma demanda ainda específica para algumas usinas, a 

utilização da crotalária no sistema de produção foi estabelecida na forma de projeto com 

atendimento pontual, embora a perspectiva seja ampliar as possibilidade desta cultura 

com outras oportunidades em novos projetos em andamento atualmente. No projeto 

inicial, o montante dos recursos não foi ampliado em função das atividades e plano de 

ação previstos. No entanto, observa-se que embora com poucos recursos envolvidos, os 

resultados e impactos gerados mostraram eficiência no retorno quando aos aspectos 

ambientais e econômicos (já discutidos e evidenciados anteriormente).   

 
 
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 1  1 
27. Participação em eventos Sim 0  0 
28. Organização de eventos Sim 0  0 
29. Adoção de sistemas de gestão Não -  - 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 
 O principal impacto relacionado a este item foi o número de experimentos, 

avaliações e ensaios realizados, inclusive com apoio e parceria das usinas 

sucroalcooleiras. Os dados referentes aos experimentos foram disponibilizados para a 

unidade CNPTIA visando proposição de um sistema de modelagem. 

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 3  3 
32. Unidades demonstrativas Sim 3  3 
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 0  0 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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 Quanto aos eventos de extensão e transferência de tecnologias, é possível 

mensurar o ciclo de seminários promovido pela Biosul MS e Embrapa, que aborda 

diversos temas durante o ano visando capacitação de técnicos no sistema de produção 

de cana-de-açúcar.  A parceria iniciou em 2014 e em 2016 foi consolidado o Ciclo de 

Seminários Agrícolas Biosul MS, da qual a Embrapa também é realizadora. 

 

 

 

 

  
 
Os cursos sobre o uso da crotalária no sistema de  
produção da cana-de-açúcar foram realizados em 2015  
e atualizações constantes no tema são feitas por meio de  
palestras, consultas ou informações compartilhadas  
com técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ciclo de Seminários realizados em 2019 sobre a cultura da cana-de-açúcar. Parceria Embrapa e Biosul. 
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Convite de um dos seminários realizados em 2019 
 

 
O Ciclo de Seminários Biosul MS é atualmente o maior evento do Estado de Mato 

Grosso do Sul que discute assuntos relacionados à essa tão importante cadeia produtiva. 

Além de atualizar técnicos das usinas, são apresentadas/compartilhadas as experiências 

exitosas das usinas com diversas tecnologias. Esse modelo permite estar atualizado junto 

ao setor com suas demandas e tendências, além de sinalizar uma grande oportunidade 

de posicionar as tecnologias da Embrapa para que outras usinas possam utilizar os 

resultados de pesquisa em fase de validação e/ou transferência de tecnologias. O número 

de participantes vem crescendo com a consolidação do evento, assim como a dinâmica 

das parcerias/patrocínios envolvidos. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Agenda a ser construída e discutida em 2020 para realização dos eventos em parceria. 
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2015 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

1 1 Reunião Técnica para estabelecer Agenda 
em Agroernegia  

Dourados – 
MS 

Janeiro 
2015 

Local Técnicos  5 

2 1 Seminário sobre Manejo Químico e 
Mecânico das espécies de Crotalária 

Caarapó – 
MS 

Março 2015 
 

Regional Técnicos 28 

3 1 Seminário sobre Plantabilidade e Produção 
de Cana-de-Açúcar sobre Palhada de 
Crotalárias 

Caarapó – 
MS 

Abril 2015 Regional Acadêmicos 23 

4 1 Seminário sobre Sistemas e Manejo da 
Produção para Renovação de Canaviais 

Dourados – 
MS 

Agosto 
2015 

Regional Técnicos  
32 

 Subtotal (2015)  88 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2016 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

1 Seminários nos temas: Manejo fitotécnico das 
culturas nos sistemas de renovação, Tratos 
culturais – soqueiras na cana-de-açúcar; 
Pragas  e Doenças; Adubação e nutrição; 
Fornecedores. 

Chapadão do 
Sul - MS 

Dourados – 
MS 

Março 
Junho 
Agosto 

Novembro 
Dezembro 

2016 

Local Técnicos  496 

2 Reuniões Técnicas sobre programação dos 
eventos em TT voltados para agroenergia, 
metodologia para o zoneamento agrícola de 
risco climático na cultura da cana-de-açúcar, 
trabalhos de pesquisa UFSCAR/RIDEZA. 

Dourados – 
MS 

Fevereiro 
Abril 

Junho 
Agosto 
2016 

Regional Técnicos 45 

 Subtotal (2016)  541 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2017 

N° AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCI
A PÚBLICO TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

1 1º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: 
PREPARO DE SOLO E PLANTIO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR / 3º CICLO DE 
SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 2017 
/BIOSUL 

Dourados – 
MS 

Março 
2017 

Regional Técnicos  140 

2 2º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: TRATOS 
CULTURAIS DE SOQUEIRA DE CANA-
DE-AÇÚCAR / 3º CICLO DE 
SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 2017 
/BIOSUL 

Dourados – 
MS 

Junho 
2017 

 

Regional Técnicos 76 

3 3º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: PRAGAS 
E DOENÇAS NA CANA-DE-AÇÚCAR / 3º 
CICLO DE SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 
2017 /BIOSUL 

Dourados – 
MS 

Agosto 
2017 

Regional Acadêmico
s 

114 

4 4º SEMINÁRIO 2017 – BIOSUL: 
MECANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

Dourados – 
MS 

Setembro 
2017 

Regional Técnicos  
114 
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FROTA/ 3º CICLO DE SEMINÁRIOS 
AGRÍCOLAS – 2017 /BIOSUL 

5 Reunião Técnica: Cooperação Técnica - 
Adecoagro/Embrapa 

Ivinhema- 
MS 

Outubro 
2017 

Local Técnicos 18 

6 Reunião de Validação do Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático da cana-de-
açúcar em MS 

Dourados – 
MS 

Abril 2017 Estadual Técnicos 15 

7 Reunião Técnica - 4ª Reunião Anual de 
Variedades RB em MS 

Dourados – 
MS 

Agosto 
2017 

  63 

8 6º SEMINÁRIO 2017 - BIOSUL: 
Nutriçãona cana-de-açúcar / 
Fornecedores - cana-de-açúca/ 3º CICLO 
DE SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 2017 
/BIOSUL 

Dourados – 
MS 

Dezembro 
2017 

Regional Técnicos 150 

9 SHOWTEC 2017: Palestra: Uso e manejo 
das crotalárias em sistemas integrados de 
produção 

Maracaju - 
MS 

Janeiro 
2017 

Estadual Técnicos e 
produtores 

 

 Subtotal (2017)  590 

  TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2018 

AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

1º Seminário 2018 – BIOSUL: Carbono Zero 
/ 4º CICLO DE SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS 
– 2018 /BIOSUL – manejo varietal 

Maracaju 
– MS 

Janeiro 2018  
Estadual 

Técnicos  135 

2º Seminário 2018 – BIOSUL: Tratos 
Culturais de Soqueira / 4º CICLOS DE 
SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 2018 
/BIOSUL 

Dourados 
- MS 

Junho 2018   
 Estadual 

Técnicos 150 

Reunião para discussão de parcerias em 
trabalhos com SENAI/Três Lagoas/ISI 
Biomassa/ Embrapii 

Dourados 
- MS 

Junho 2018   
 Local 

Pesquisado
res e 

analistas 

8 

CURSO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
ESTRUTURAL DO SOLO - Agricola Nova 
América 

Caarapó - 
MS 

Junho 2018   
 Local 

 
Técnicos 

25 

SEMINÁRIO: 3º Seminário 2018 – BIOSUL: 
Pragas e doenças na cultura da cana-de-
açúcar / 4º CICLOS DE SEMINÁRIOS 
AGRÍCOLAS – 2018 /BIOSUL 

Dourados 
- MS 

 
Agosto 2018 

 
Estadual 

 
Técnicos 

150 
 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2018 

AÇÃO  LOCAL  DATA  ABRANGÊNCIA  PÚBLICO  TOTAL DE 
PARTICIPANTES  

3ª Reunião Regional IAC 2018 - 
Programa Cana 

 
Dourados -

MS 

Setembro 
2019 

Estadual Técnicos  59 

Reunião Técnica Ridesa - Reunião 
Anual de Variedades RB em MS 

Dourados - 
MS 

 
Outubro – 

2018 

Estadual Técnicos  

4º Seminário 2018 – BIOSUL: 
Fornecedores de cana-de-açúcar / 4º 

CICLOS DE SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS 
– 2018 /BIOSUL 

Dourados - 
MS 

Outubro - 
2018 

Estadual Técnicos 120 

  Subtotal (2018)  647 

 
TOTAL GERAL (2015 à 2018) 

  
1.866 
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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 0  0 
37. Artigos indexados Sim 0  0 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 0  0 
39. Teses e dissertações Sim 1  1 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 1  1 

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

  

  TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS EM AGROENERGIA - 2019 

AÇÃO LOCAL DATA ABRANGÊNCIA PÚBLICO 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

1º Seminário 2019 – BIOSUL:  5º CICLO DE 
SEMINÁRIO AGRÍCOLAS – 2019 /BIOSUL 
– Preparo de solo e plantio de cana 

Dourados 
– MS 

Abril 2019  
Estadual 

Técnicos  146 

2º Seminário 2019 – BIOSUL: Pragas e 
doenças na cana-de-açúcar / 5º CICLOS DE 
SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 2019 
/BIOSUL 

Dourados 
- MS 

Agosto 2019   
 Estadual 

Técnicos 150 

3º Seminário 2019 – BIOSUL: Nutrição na 
cana para altas produtividades / 5º CICLOS 
DE SEMINÁRIOS AGRÍCOLAS – 2019 
/BIOSUL 

Dourados 
- MS 

 

Outubro 2019 Estadual Técnicos 200 

 

DIA DE CAMPO: Tecnologias para produção 
de soja na renovação de canaviais 

Caarapó - 
MS 

Fevereiro 2019   
 Local 

Técnicos 84 

PAINEL: Cultivo da cana-de-açúcar em 
solos arenosos (III Seminário Solos 
Arenosos) 

Campo 
Grande - 

MS 

Maio 2019   
 Nacional 

 
Técnicos 

200 

VISITA TÉCNICA de estudantes do curso de 
Tecnologia de Produção Sucroalcooleira da 
UEMS/Gl. Dourados 

Dourados 
- MS 

 
Maio 2019 

 
Local 

 
Acadêmicos 

25 
 

PALESTRA: Consórcio Cana-de-açúcar e 
milho visando a intensificação da produção 
de etanol (Reunião Regional IAC) 

Dourados 
- MS 

Outubro 2019 Regional Técnicos 50 

Visita Técnica a Unidade Experimental 
Multidisciplinar (UEMr) CanaMS Embrapa/ 
Adecoagro 

Dourados
- MS 

Novembro 2019 Local Técnicos 20 

 
 Subtotal (2019)  

 875 

TOTAL GERAL (2015 à 2019)   2.741 
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 Quanto aos produtos de P&D, não houve incremento significativo quanto ao número 

de publicações. Sabe-se que esta técnica já é conhecida e validada em outros ambientes 

de produção, no entanto, as respostas técnicas em ternos de sua utilização foram muito 

mais importantes para o setor produtivo propriamente, do que ao meio acadêmico. Uma 

publicação sobre o tema está em edição, no formato de cartilha/manual de bolso com a 

principais indicações sobre a tecnologia. Uma versão no formato de aplicativo está sendo 

avaliada para facilitar o acesso dos técnicos a campo. Quanto às publicações relacionadas 

com o tema cana-de-açúcar, complementares à tecnologia, podemos destacar 49 

registros identificados: 
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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 3 - 3 
44. Produtos tecnológicos Não - - - 
45. Marcos regulatório Não - - - 

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

 
                A tecnologia promoveu incrementos no sentido de propor práticas que 

respondessem as questões propostas   pelas   usinas  e pudessem validar a utilização da 

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

práticas incluíram definição da época de semeadura, escolha das espécies, manejo e 

dessecação, entre outras. Não há aspectos relacionados ao trabalho de pesquisa que 

pudessem gerar produtos/patentes ou variedades. 

 

 

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

Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  
3,06 - 3,06 

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

  

 Os principais impactos do ponto de vista da avaliação institucional estão 

relacionados à interação com os parceiros, seja para viabilizar o desenvolvimento da 

pesquisa, seja para transferir o conhecimento gerado e fomentar a adoção da prática. O 

envolvimento de usinas, universidade e outras unidades da Embrapa, assim como 

empresas do segmento reforçaram muito a rede de colaboradores para que os resultados 

finais fossem alcançados. 

 As ações com forte apelo voltado para um modelo que reuniu pesquisa e 

transferência de tecnologias também é um aspecto a ser considerado. Num setor que 

envolve grandes agroindústrias, as experiências coletivas são muito bem vindas para 

evitar retrabalho, investimentos mal aplicados ou perda na lucratividade. Nesse sentido, 

desenvolver as práticas em conjunto com as usinas e outros parceiros e principalmente, 

compartilhar os resultados foi de fundamental importância para que a adoção da 

tecnologia despontasse como uma opção para esse setor no estado. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 Considerando os benefícios econômicos gerados estimados com base no 

incremento da produtividade de cana-de-açúcar, após a utilização da crotalária como 

adubo verde na renovação do canavial, todos os indicadores econômicos analisados 

foram muito positivos. Consequentemente, viáveis, expressando que os benefícios 

estimados são superiores ao custo estimado com a pesquisa e transferência de 

tecnologia. 

 Algumas usinas entrevistadas relacionaram o potencial da tecnologia como prática 

sustentável para cumprimento de requisitos na obtenção de selos de qualidade e 

certificação, que podem inclusive agregar futuramente valor ao produto, principalmente o 

açúcar.  

 Quanto aos impactos socioambientais, percebeu-se no último levantamento 

realizado junto às usinas que as áreas de reforma com a cana sobre cana é uma 

tendência. A cultura da soja também oferece uma perspectiva bem interessante, 

sobretudo com a possibilidade das usinas trabalharem na forma de parceria com 

produtores rurais que arrendam estas áreas e arcam com os custos da produção nesse 

período. Outra vantagem que a soja oferece é a rentabilidade com a cultura. Áreas em 

pousio praticamente não foram relatadas no levantamento realizado.  

 Levando em conta o cenário atual e as perspectivas identificadas junto aos 

entrevistados, a crotalária é uma opção vista como essencial em áreas em condições de 

solos mais frágeis, onde o assoreamento de sulco é um problema mais evidente, assim 

como áreas suscetíveis a erosão e o manejo adequado está associado inclusive ao 

atendimento de questões legais relativas ao meio ambiente e conservação dos recursos 

naturais. Nesse sentido, não há evidências atualmente de que haja uma expansão de área 

considerável, no entanto, há sinalização de novas usinas adotando a prática em partes 

das áreas. Inicialmente são áreas pequenas considerando o potencial dessas empresas. 

 As avaliações de impacto junto a estes atores será realizada com a colheita do 

primeiro corte da cana entre 2019 e 2020. 

 O mercado também vem tentando ajustar as demandas para produção de 

sementes de crotalária para atender este público, já que nos últimos anos não houve 

sementes suficientes para plantio de todas as áreas em planejamento das usinas. Este é 

outro aspecto na cadeia que precisa ser melhorado para estimular a adoção. 
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7. FONTE DE DADOS 
 
 

 Os dados usados na avaliação foram obtidos por meio de entrevistas, realizadas 

com os gerentes técnicos de três unidades produtoras e processadoras de cana-de-

açúcar em operação em Mato Grosso do Sul. A área total plantada de cana por estas 

usinas soma 93.500 ha, conforme informações declaradas. Estas três empresas 

representam juntas15% da área total de cana no Estado de MS.  

Foi utilizado 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  

Rio Brilhante  MS    1 1 
Caarapó MS    1 1 
Nova Andradina MS    1 1 
Total      3 3 

  

 Também foi realizado pelo setor de transferência de tecnologias junto às usinas em 

MS, um levantamento sobre área de plantio de cana-de-açúcar, incluindo as opções como 

reforma de canaviais. Algumas informações adicionais foram consultadas via telefone 

junto aos entrevistados, assim como parceiros comerciais, no caso empresas produtoras 

de sementes de crotalária. A Biosul MS também foi consultada para confirmação de 

algumas informações. 

 

 
Tabela 7.2:  Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional  

Instituição Estado Munícipio  Função  Total    
Embrapa MS Dourados Pesquisador  01  
Total      01  
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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.richeti@embrapa.br Membro da Equipe 
2 Carmen Regina Pezarico carmen.pezarico@embrapa.br Membro de Equipe 
3 Cesar José da Silva cesar.silva@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:  Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de 

impactos  

 
Colaborador   Instituição  
   Empresa produtora de sementes de 

crotalária 
   Usinas sucroalcooleiras de MS 
   Associação dos produtores de bioenergia de 

MS (Biosul MS) 
 


