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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 
Eixo de Impacto do VI PDE 

 Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

X Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

 
Cerca de 47% das áreas continentais da terra tem como vocação primordial a produção de 

forragem. Na Região Nordeste do Brasil acima de 60% da área tem vocação eminentemente 
pastoril, com alguma exploração agrícola e subsistência. A vegetação característica que predomina 
na grande maioria das áreas do Nordeste é conhecida como Caatinga e, a mesma ocupa a imensas 
áreas do território nordestino. Portanto, a Caatinga é a vegetação predominante da região árida 
do Nordeste brasileiro. É um tipo de floresta baixa, espinhenta, dominada por arbustos e árvores 
de pequeno porte que, caracteristicamente, perdem sua folhagem durante a estação seca. 

A Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris consiste no controle seletivo de árvores e 
arbustos da caatinga, visando o aumento da disponibilidade e melhoria da qualidade da forragem. 
A escolha do tipo de manipulação depende principalmente do potencial da área em termos de 
resposta técnica e econômica e do tipo ou combinação de animais que se deseja criar. Assim, 
muitos sítios ecológicos do sertão nordestino, não respondem com aumento de produção de 
forragem à manipulação da vegetação, quer porque já são naturalmente abertos, como tabuleiros 
sertanejos, quer porque não possuem um banco de sementes de espécies herbáceas forrageiras. 
Portanto, é fundamental que exista um conhecimento prévio, a partir de dados de pesquisas, 
histórico da área ou observações locais, que permita selecionar o método de manejo adequado. 

Em termos de níveis de intensidade de manipulação da vegetação da caatinga, seis 
alternativas podem ser identificadas: caatinga nativa, caatinga rebaixada, caatinga raleada, 
caatinga rebaixada-raleada, caatinga desmatada e caatinga enriquecida. 

- CAATINGA NATIVA 
A caatinga nativa apresenta produção de forragem, que corresponde, aproximadamente a 

7% do total de fitomassa produzida, onde ocorre a predominância da vegetação arbórea-arbustiva 
e apresenta índices de desempenho animal muito baixos. São necessários de 1,3 a 1,5 ha para 
criar um ovino ou um caprino durante um ano e, de 10 a 12 ha para um bovino. 

- CAATINGA REBAIXADA 
A caatinga rebaixada consta do rebaixamento (broca) manual de espécies lenhosas, com o 

objetivo de aumentar a disponibilidade da forragem de árvores e arbustos, melhorar a sua 
qualidade bromatológica e estender a produção de folhagem verde por mais tempo na estação 
seca. Em termos da capacidade de suporte, na caatinga rebaixada são necessários de3,5 a 4,5 ha 



3 
 

 

para manter em base anual uma cabeça de bovino, de 0,5 a 0,7 ha por caprino e de 1,0 a 1,5 ha 
por ovino. 

- CAATINGA RALEADA 
A caatinga raleada passa pelo raleamento da vegetação arbóreo arbustiva da caatinga e 

consiste no controle seletivo de espécies lenhosas, com o objetivo de, reduzindo o sombreamento 
e a densidade de árvores e arbustos indesejáveis, onde obtém-se incremento da produção de 
fitomassa do estrato herbáceo. Em áreas de caatinga raleada, a capacidade de suporte anual para 
bovinos situa-se em torno de 2,5-3,0 ha por cabeça, para ovinos 0,5 ha por cabeça e, igual valor 
para ovinos. 

- CAATINGA REBAIXADA-RALEADA 
A caatinga rebaixada-raleada utiliza a combinação do rebaixamento com o raleamento e, é 

possivelmente, a alternativa de manipulação mais adequada aos diferentes tipos de caatinga do 
semiárido nordestino. A capacidade de suporte deverá situar-se em torno de 3 a 5 ha por bovino 
adulto e, 0,5 a 1,0 ha por ovino ou por caprino, em base anual. 

- CAATINGA DESMATADA 
A caatinga desmatada consiste em utilizar-se a técnica de desmatamento que consiste na 

remoção completa dos estratos arbóreo e arbustivo da caatinga. Esta prática tem sido adotada por 
criadores em muitas áreas do sertão e, usa implementos agrícolas pesados, removendo 
totalmente as espécies lenhosas da caatinga. O impacto ecológico desta técnica é negativo e as 
vantagens econômicas questionáveis. 

- CAATINGA ENRIQUECIDA 
No sertão nordestino são encontradas extensas áreas, cuja vegetação, em função do uso 

indiscriminado, quer pelas práticas de agricultura itinerante, quer pelo super pastoreio, já se 
encontra muito simplificada, tendo perdido a diversificação florística que lhe é peculiar. Nestas 
condições, a produção de forragem só poderia ser incrementada pela introdução de forrageiras 
nativas e/ou exóticas adaptadas às condições do sítio ecológico. De preferência, a ressemeadura 
deve ser feita pela prática do cultivo mínimo, não só em função da pouca profundidade do solo, 
declividade e pedregosidade, mas tendo em vista a preservação do estrato herbáceo nativo, rico 
em leguminosas em alguns dos sítios mais comuns do sertão. Por outro lado, não se faz necessário 
desmatar a caatinga, carecendo, tão somente, o seu raleamento. O enriquecimento pode ser feito 
com ao nível do estrato herbáceo ou lenhoso. No primeiro caso, gramíneas tais como cultivares de 
capim-buffel, capim-gunnia e gramão Aridus e, leguminosas como a cunhã, canavalia e erva-de-
ovelha têm sido consideradas como as melhores opções. Tratando-se do estrato lenhoso, o sabiá, 
o mororó, quebra-faca, leucina, algaroba e carquejo constituem ótimas seleções.  

Assim, a opção a ser estudada será a análise de áreas de caatinga enriquecida com 
gramíneas, principalmente com capim-buffel e capim gramão, técnica que está disseminada por 
todos os estados da Região Nordeste do Brasil. 
 

 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1994 

 
1.5. Ano de Lançamento: 1995 

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

*  
1.7. Ano de Início da Adoção:  1999 
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1.8. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

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

 
1.9. Beneficiários 

 
Os beneficiários diretos da tecnologia são, mais diretamente, os produtores de bovinos, 

ovinos e caprinos da região nordeste e os produtores dos demais tipos de animais. Cabe ressaltar, 
no entanto, que a tecnologia se destina, principalmente, a produtores que visam, além de 
produzir, preservar o meio ambiente diminuindo as intervenções radicais em seus sistemas de 
produção. 

Além dos beneficiários diretos (os criadores), a Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris, 
impacta positivamente todos os demais elos da cadeia produtiva (beneficiários indiretos) da 
agropecuária brasileira. Assim, tanto os elos do antes e depois da porteira, como principalmente, 
os agentes que compõem o elo de dentro da porteira (criadores) beneficiam-se desta tecnologia. 

Ainda, a sociedade como um todo é a grande beneficiária indireta do uso desta tecnologia 
visto que a mesma contribui com a preservação e conservação do meio ambiente, proporcionando 
que a mesma possa alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, onde as desejáveis 
condições econômicas, sociais e ambientais são amplamente alcançadas. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 
A tecnologia consiste em uma alternativa de uso da terra para substituição das atuais 

práticas agropecuárias e madeireiras em uso pelos produtores, com os objetivos de fixação da 
agricultura, sustação das queimadas e do desmatamento e, viabilização ecológica e econômica das 
unidades de produção dos sertões nordestinos. Os impactos da utilização desta tecnologia 
refletem-se, principalmente, na conservação ambiental, na sustentabilidade ecológica e 
econômica do estabelecimento, na fixação sustentável da agricultura, na integração lavoura-
pecuária-floresta, na resiliência contra a seca, no maior retorno financeiro e na fixação do homem 
ao campo. 

Ademais, os sistemas agrícolas tradicionais são altamente depredadores do meio ambiente 
e, resultam em custos ambientais muito elevados. Estes custos decorrem, principalmente, da 
agressão ao meio ambiente e acarretam: maior erosão do solo, destruição da biodiversidade 
florística e faunística e insustentabilidade ecológica e econômica. A utilização desta tecnologia 
permite minimizar tais efeitos. 

Portanto, apesar dos pequenos produtores rurais serem o segmento da cadeia produtiva 
em que os impactos da utilização da tecnologia sejam sentidos mais intensamente, na realidade, 
os maiores beneficiários são todos os segmentos da sociedade como um todo, visto que a 
utilização da tecnologia permitirá o uso eficiente dos recursos naturais tanto pela geração atual, 
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quanto pela geração futura. Portanto, a Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris permite que 
os recursos naturais da caatinga sejam preservados e conservados pela geração atual, o que 
assegura que as gerações futuras também poderão utilizar racionalmente tais recursos. 
Consequentemente, esta tecnologia ocasiona um aumento tanto no valor de uso, como nos 
valores de opção e de existência da caatinga. 

Levando-se em consideração os impactos da Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris 
para a cadeia da pecuária brasileira (principalmente bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura), 
por exemplo, percebe-se que os principais impactos gerados pela tecnologia analisada são mais 
significativos na etapa de produção (segmento dentro da porteira). Isto se dá pelo fato de que os 
bovinocultores e ovinocaprinocultores que produzem utilizando a Manipulação da Caatinga 
conseguem colocar no mercado um produto (por exemplo, carne e leite) de melhor qualidade a 
um menor custo. Tal produto é diferenciado daquele que é encontrado no mercado tradicional, 
visto que pode ser considerado como um produto orgânico o que permite uma maior agregação 
de valor e uma ampliação dos nichos específicos do mercado. Atualmente, está muito claro que os 
consumidores estão mais exigentes e, a variável saúde é um dos itens que têm muita influência na 
escolha do consumidor levando-o a aumentar a disposição a pagar por produtos mais saudáveis. 

Deste modo, tanto os produtores quanto os consumidores estão se beneficiando, pois os 
produtores conseguem produzir com melhor qualidade e menores custos e, os consumidores têm 
à sua disposição produtos mais saudáveis, sem se falar dos benefícios indiretos para a sociedade 
em geral. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
Se aplica: sim (  X )   não (   ) 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (  X )   não (   ) 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Rendimento 
Anterior 

(Kg/cabeça) 

Rendimento 
Atual 

(Kg/cabeça) 

Preço 
Unitário 
R$/Kg de 

carne) 

Custo 
Adicional 
R$/(Kg de 

carne)  

Ganho 
Unitário  

R$/cabeça 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/cabeça  

Área de 
Adoção 

(Hectare) 

Benefício 
Econômico 

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

2002 22,00 25,30 8,04 0,84 25,69 50% 12,85 70.000 899.220,00 
2003 22,30 25,65 7,64 0,76 24,83 50% 12,42 80.000 993.360,00 
2004 22,40 25,76 6,81 0,68 22,20 50% 11,10 90.000 999.072,00 
2005 22,40 25,76 6,70 0,67 21,84 50% 10,92 100.000 1.092.100,00 
2006 22,50 25,88 6,47 0,65 21,22 50% 10,61 110.000 1.167.023,00 
2007 22,60 25,99 7,08 0,71 23,29 50% 11,65 115.000 1.281.016,00 
2008 22,65 26,05 6,36 0,64 20,98 45% 9,44 120.000 1.133.136,00 
2009 22,70 26,11 7,40 0,74 24,49 40% 9,80 123.000 1.224.700,00 
2010 22,80 26,22 6,68 0,67 22,18 40% 8,87 125.000 1.108.780,00 
2011 22,90 26,34 7,12 0,71 23,78 35% 8,32 130.000 1.082.117,40 
2012 22,95 26,39 7,38 0,74 24,65 30% 7,39 135.000 961.240,80 
2013 23,00 26,45 7,69 0,77 25,77 25% 6,44 138.000 837.216,25 
2014 23,50 27,03 8,06 0,81 27,64 20% 5,53 140.000 746.328,60 
2015 24,00 27,60 8,50 0,85 29,75 15% 4,46 142.500 602.437,50 
2016 24,50 28,18 8,54 0,85 30,58 12% 3,67 147.500 513.696,96 
2017 25,00 29,00 9,14 0,91 35,65 10% 3,56 152.500 516.925,00 
2018 25,00 29,13 8,96 0,90 36,10 7% 2,53 160.000 379.100,00 
2019 25,00 29,25 9,00 0,90 37,35 7% 2,61 170.000 444.465,00 
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3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 
Se aplica: sim (   )   não ( X  ) 

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

 
Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$/cabeça  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$/cabeça 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$/cabeça 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/cabeça 

Área de  
Expansão 
(Hectare) 

Benefício  
Econômico  

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

2002 184,83 212,55 27,72 50% 13,86 10.000 138.600,00 
2003 170,46 196,02 25,56 50% 12,78 10.000 127.800,00 
2004 152,58 175,46 22,88 50% 11,44 10.000 114.400,00 
2005 150,04 172,55 22,51 50% 11,26 10.000 112.550,00 
2006 145,48 167,30 21,82 50% 10,91 10.000 109.100,00 
2007 159,90 183,89 23,99 50% 12,00 5.000 59.975,00 
2008 144,12 165,73 24,61 45% 11,07 5.000 55.372,50 
2009 168,03 193,23 25,20 40% 10,08 3.000 30.240,00 
2010 152,37 175,22 22,85 40% 9,14 2.000 18.280,00 
2011 163,07 187,53 24,46 35% 8,56 5.000 42.805,00 
2012 169,34 194,74 25,40 30% 7,62 5.000 38.100,00 
2013 176,95 203,49 26,54 25% 6,64 3.000 19.905,00 

2014 189,46 217,88 28,42 20% 5,68 2.000 11.368,00 

2015 204,09 234,70 30,61 15% 4,59 2.500 11.478,75 

2016 209,13 240,49 31,36 12% 3,76 5.000 18.816,00 

2017 228,38 264,92 36,54 10% 3,65 5.000 18.270,00 

2018 223,89 260,83 36,94 7% 2,59 7.500 19.393,50 

2019 224,90 263,13 38,23 7% 2,68 10.000 26.761,00 

 
 
3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim (   )   não (  X ) 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

A tecnologia de enriquecimento da caatinga tem sido utilizada e tem contribuído para 
aumentar a produtividade dos sistemas de produção de grandes, médios e pequenos ruminantes 
na Região Nordeste do Brasil. Por exemplo, o enriquecimento da caatinga tem resultado em 
considerável aumento de sua produtividade pastoril e capacidade de suporte, sendo necessários 
de 1,0 a 1,5 hectares por bovino/ano, obtendo-se produções acima de 130 kg/ha/ano de peso 
vivo. Em experimentos com caprinos pastejando em caatinga enriquecida, os resultados indicam 
ganhos de até 50 g/cabeça/dia em cabritos em amamentação na época seca, quando 
normalmente esse ganho seria de 10 g/cabeça/dia com os animais pastejando na caatinga natural. 

No ano de 2019, a adoção da técnica de enriquecimento da caatinga resultou em um 
incremento de produtividade pastoril e capacidade de suporte que gerou um ganho unitário de R$ 
37,35 por ovino/caprino acabado (ou seja, R$ 37,35 por cada animal acabado) e R$ 444.465,00 de 
benefícios econômicos na Região. Também houve ganhos econômicos via expansão da produção 
em novas áreas resultando em uma renda adicional de R$ 38,23 por animal e R$ 26.761,00 de 
benefício econômico. A Embrapa através da realização de pesquisas nesta área e, da implantação 
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de Unidades Demonstrativas (Uds) foi a responsável por 7% dos impactos gerados, cabendo os 
93% restantes a outros agentes, tais como Universidades, Empresas de Extensão Rural, Cáritas 
Diocesanas, Escolas, Associações Produtores, ONGs, dentre outras instituições. 

Ressalte-se que a diminuição da participação da Embrapa ao longo dos anos, se deve ao 
fato de que à medida que a tecnologia é mais difundida, os produtores adotantes vão atuando 
como agentes multiplicadores e estimulando a sua utilização por outros produtores. Assim, devido 
ao efeito demonstração, a participação da Embrapa no uso da tecnologia vai diminuindo visto que 
os próprios produtores passam a atuar como agentes multiplicadores. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 
3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (Exemplo 1999/2019) 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

1999 176.246,69 18.943,14               63,54  50.759,05 84.598,41 330.610,83 
2000 162.965,23 21.481,03             167,98  46.013,71 76.689,52 307.317,47 
2001 146.760,78 17.638,00 489,64 41.438,34 69.063,90 275.390,66 
2002 119.017,72 12.296,88 456,38 33.605,00 56.008,34 221.384,32 
2003 108.286,07 12.232,71 486,59 30.574,89 50.958,15 202.538,41 
2004 92.710,71 15.846,83 700,71 27.245,60 45.409,33 181.913,18 
2005 83.878,52 12.070,71 783,77 26.793,49 44.655,82 168.182,31 
2006 77.443,24 11.668,31 907,43 23.707,11 43.103,84 156.829,93 
2007 69.338,60 10.518,51 1.027,53 22.236,87 36.387,60 139.509,11 
2008 50.901,71 7.772,81 617,11 18.179,18 29.086,69 106.557,50 
2009 46.879,96 6.388,87 579,25 16.654,72 27.757,87 98.260,67 
2010 38.092,30 3.664,10 484,63 15.036,43 24.225,36 81.502,82 
2011 32.281,13 1.734,92 319,56 12.659,27 22.153,72 69.148,60 
2012 25.086,82 1.052,63 212,20 10.329,87 19.184,04 55.865,56 
2013 17.904,80 846,44 94,86 8.392,87 16.785,75 44.024,72 
2014 14.332,94 414,32 77,06 8.062,28 14.780,85 37.667,45 
2015 10.171,87 164,42 30,44 6.073,97 12.147,94 28.588,64 
2016 8.338,47 91,70 25,66 4.552,39 10.242,89 23.251,11 
2017 7.171,22 62,78 18,43 3.996,70 9.135,31 20.384,44 
2018 6.616,59 57,93 17,28 3.687,59 7.375,18 17.754,57 
2019 6.314,18 56,30 13,80 3.492,59 6.350,16 16.227,03 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 

A metodologia utilizada para estimar os custos de desenvolvimento e transferência (D&T) 
da tecnologia terminação de cordeiros em confinamento baseou-se nas orientações de Masters 
(1996). De acordo com Masters(1996), uma boa inferência sobre os custos de desenvolvimento e 
transferência de uma determinada tecnologia pode ser obtida, a partir de uma ponderação 
levando em consideração os custos totais da instituição geradora da tecnologia, o número de 
pesquisadores envolvidos e o tempo dedicado pelos pesquisadores que trabalharam no projeto. 
Portanto, foram levantadas informações junto a pesquisadores e técnicos da Embrapa Caprinos, 
assim como também, junto aos setores de Recursos Humanos (SRH) e de Orçamento e Finanaças 
(SOF). 

Na estimativa dos gastos com pessoal foram considerados os gastos da Empresa com 
pesquisadores, laboratoristas, administração e manutenção. Os gastos com administração e 
manutenção foram estimados, considerando-se os valores encontrados nos dois itens anteriores. 
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Além destes, foram estimados gastos com pessoal de transferência, tendo em vista que a 
transferência, que iniciou após a geração, mesmo tendo envolvido um número pequeno de 
pessoas, se estendeu por um período mais longo. 

Nos gastos com custeio foram considerados os gastos com animais utilizados para os 
experimentos que levaram à tecnologia, as diárias envolvidas na geração e transferência da 
tecnologia, os gastos com hospedagens durante a geração e a transferência, os gastos com 
reagentes e materiais de limpeza, bem como gastos com combustíveis e lubrificantes, tanto na 
fase de geração como na transferência da tecnologia. 

Os gastos com capital se restringem a depreciação de veículos usados na geração e 
transferência, de instalações do Centro de Pesquisa usados na geração, transferência e apoio, e de 
máquinas e equipamentos usados na geração e transferência da tecnologia em questão. 

Analisando-se detalhadamente a estrutura de custos esboçada na Tabela acima, percebe-
se claramente a importância dos custos de pessoal e dos custos de transferência tecnológica que, 
conjuntamente ao longo dos anos analisados (2002 a 2019), responderam por cerca de 78%, em 
média, dos custos totais de desenvolvimento e transferência da tecnologia de manejo da caatinga 
para fins pastoris. Ressalte-se que os valores dos custos estão expressos em preços reais, pois os 
valores apresentados na tabela de estimativa de custos foram corrigidos de acordo com a inflação 
do período com base no IGP-DI (Índice Geral de Preços) da Fundação Getúlio Vargas, sendo todos 
esses dados atualizados para Novembro de 2019 (IGP-DI Base: Nov. 2019).  
 
3.3. Análises de rentabilidade 
 

Tabela 3.3.1: 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%) 

6 8 , 2 0 %  2 , 5 1  R $  6 . 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0  

 
A análise conjunta dos fluxos de benefícios e custos da tecnologia de Manipulação da 

Caatinga para Fins Pastoris, confirma o impacto positivo de investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento sobre a geração de renda no agronegócio brasileiro. Referida tecnologia 
apresenta viabilidade econômica sob a ótica do empreendedor e do capitalista, dado que os 
indicadores de viabilidade econômica e financeira são bastante robustos. 

Isto posto, percebe-se que a citada tecnologia resultou em índices de rentabilidade 
bastante atraentes do ponto de vista econômico para todos os indicadores. Por exemplo:  
*** Taxa Interna de Retorno (TIR) de 68,20% que é bastante superior à taxa mínima de 
atratividade (6%), significando que o investimento nesta pesquisa é viável. 
*** Relação Benefício/Custo de 2,51 (superior a um) mostrando que os benefícios são bem 
superiores aos custos do projeto em análise. 
*** Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 6.855.000,00 (maior que zero) indicando que o fluxo 
esperado de rendimentos é superior ao valor do investimento, fato que demonstra que o 
investimento realizado no desenvolvimento desta tecnologia é viável. 

Saliente-se que os valores apresentados nas tabelas de impacto econômico foram 
corrigidos de acordo com a inflação do período com base no IGP-DI (Índice Geral de Preços) da 
Fundação Getúlio Vargas, sendo todos esses dados atualizados para Novembro de 2019 (IGP-DI 
Base: Nov. 2019). 
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3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
UVA – Univeridade Estadual Vale do Acaraú 
IFCE – Sobral - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
UFC- Universidade Federal do Ceará 
CETRA – Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador 
Projeto Paulo Freire 
ASA - Articulação Semiárido  
IFCE – Limoeiro do Norte - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
Projeto Dom Helder Câmara 
Associação Caatinga – Ouricuri/PE 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS 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 3,70 8,75 6,23 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 0,00 1,04 0,52 
3. Consumo de água Sim -3,00 4,00 0,50 
4. Uso de insumos agrícola  Sim -4,50 4,08 -0,21 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim 0,00 4,58 2,29 
6. Consumo de energia Sim 0,00 0,00 0,00 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,00 5,21 2,60 
8. Emissões à atmosfera Sim -8,00 8,25 0,13 
9. Qualidade do solo Sim 0,00 8,75 4,38 
10. Qualidade da água Sim 0,00 5,17 2,58 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim -1,00 7,83 3,42 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 
Com relação ao aspecto eficiência tecnológica observa-se que o uso da tecnologia de 

Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris resultou em impactos ecológicos negativos para 
apenas um dos onze critérios utilizados para medir esse indicador, qual seja: uso de insumos 
agrícola. Por outro lado, o uso da tecnologia gera impactos ecológicos positivos todos os demais 
indicadores. Também, apenas um dos critérios (consumo de energia) utilizados para determinar o 
aspecto de eficiência tecnológica não é impactado pela manipulação da caatinga. 

No tocante ao critério de mudança no uso direto da terra observa-se que a tecnologia gera 
substanciais impactos positivos (6,23) para este indicador. Realmente, o enriquecimento da 
caatinga resulta em um grande aumento na variável de produtividade por unidade de área (efeito 
poupa terra), assim como também, aumenta o estoque de carbono na atmosfera contribuindo 
para melhorar as condições do meio ambiente. Já com relação ao indicador mudança no uso 
indireto da terra a tecnologia acarreta um leve impacto positivo (0,52) dado que o uso da mesma 
acarreta uma leve diminuição na pressão de deslocamento sobre áreas não-agrícolas. 

Considerando-se o indicador consumo de água verifica-se que a tecnologia impacta 
positivamente este indicador (0,50), dado que a mesma acarreta uma moderada diminuição no 
uso além da disponibilidade temporária, assim como também, diminui o comprometimento do 
uso por contaminação. 
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Com relação ao indicador uso de insumos agrícolas observa-se que a tecnologia gera um 
moderado impacto ecológico negativo (-0,21) dado que a mesma acarreta um moderado aumento 
na frequência de aplicação de pesticidas aumentando assim a toxicidade do meio ambiente. 

O critério de geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia a tecnologia gera 
impactos positivos (2,60) visto que a mesma preconiza a utilização de adubo 
orgânico/esterco/estrume e aumenta também a fixação biológica de nitrogênio. 

Considerando-se o critério de emissões à atmosfera observa-se que a tecnologia gera leves 
impactos ecológicos positivos (0,13) para a qualidade ambiental, devido á uma pequena 
diminuição dos gases de efeito estufa e do material particulado/fumaça emitidos para a 
atmosfera. 

Quanto ao critério de qualidade do solo, a tecnologia contribui para diminuir a erosão e as 
perdas de matéria orgânica e dos nutrientes do solo, proporcionando um indice de impacto 
positivo de 4,38. Também o critério de qualidade da água é positivamente impactado (2,58) dado 
que o uso da tecnologia diminui a carga orgânica e a turbidez da água. 

Também, para o critério de conservação da biodiversidade e recuperação ambiental a 
tecnologia também gera impactos ecológicos positivos (3,42). Realmente, o enriquecimento da 
caatinga contribui por um lado para aprimorar as variáveis de conservação da biodiversidade pois 
ocasiona um aumento da vegetação nativa, da fauna silvestre e das espécies/variedades caboclas, 
contribuindo também para melhorar as variáveis de recuperação ambiental (solos e ecossistemas 
degradados). 

Finalmente, a tecnologia é considerada neutra em relação ao critério consumo de energia 
dado que a mesma não impacta nenhuma das variáveis utilizadas para medir esse indicador. 

Ainda observa-se que todos os critérios usados para medir a eficiência tecnológica são 
maiores para o segmento dos produtores patronais. 
 

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
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 Sim 3,75 4,42 4,08 
13. Capital social Sim 4,00 11,08 7,54 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim 5,00 6,75 5,88 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

No tocante ao indicador respeito ao consumidor, observa-se que a tecnologia gerou 
impactos positivos para todos os indicadores utilizados para medir este aspecto. 

O critério impactado com maior intensidade foi o critério de capital social (7,54). 
Realmente, a utilização da referida tecnologia acarreta em um grande aumento na integração 
cultural entre os colaboradores e familiares e, um moderado estímulo ao engajamento em 
movimentos sociais. 

Também o critério de bem-estar e saúde animal foi significativamente impactado (5,87), 
principalmente do animal sob pastejo. Realmente, a utilização da referida tecnologia possibilita ao 
animal um melhor acesso a água, alimentos e suplementos de qualidade, ao mesmo tempo que dá 
condições para o animal expressar comportamentos naturais da espécie e, permite a adoção de 
ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor dos animais. 

Ainda, a qualidade do produto é impactada positivamente (4,08) pelo enriquecimento da 
caatinga dado que o uso da tecnologia reduz grandemente os resíduos químicos do produto final. 

Finalmente, que todos os critérios usados para medir o respeito ao consumidor são 
maiores para o segmento dos produtores patronais. 
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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 0,00 5,25 2,63 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 3,00 6,21 4,60 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 0,00 0,00 0,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias Sim 0,00 6,88 3,44 

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

Com relação ao aspecto trabalho/emprego observa-se que o uso da tecnologia gera 
impactos positivos apenas para três dos quatro indicadores utilizados para medir tal aspecto. 
Apenas para um dos critérios (qualidade do emprego/ocupação) a tecnologia foi considerada 
neutra. 
 O indicador qualificação e oferta de trabalho foi o mais intensamente impactado (4,60) 
dado que a tecnologia acarreta um grande aumento na qualificação para a atividade da mão-de-
obra braçal, assim como também, nas condições dos trabalhadores temporários. 
 A tecnologia facilita a participação das mulheres e dos jovens/adultos no processo de 
produção ocasionando um expressivo impacto no critério oportunidade, emancipação e 
recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias (3,44). 
 O indicador capacitação também foi significativamente impactado (2,63) dado que a 
tecnologia gera a necessidade de especialização e de capacitação local de curta duração, assim 
como também, nos níveis báscios, técnico e superior. 
 Os maiores impactos advêm dos produtores patronais. 
 
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 12,00 7,33 9,66 
20. Valor da propriedade  Sim 6,75 6,83 6,79 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

Com relação ao aspecto renda a utilização da manipulação da caatinga impacta 
positivamente todos os critérios utilizados para medir esse indicador. 
 Observe que o indicador geração de renda no estabelecimento foi impactado com mais 
intensidade (9,66). Realmente, o enriquecimento da caatinga contribui para gerar um grande 
impacto na renda aumentando a segurança, a estabilidade, a diversidade de fontes de renda e, o 
montante de renda do produtor.  
 Com relação ao indicador valor da propriedade observa-se que a tecnologia também gera 
um impacto significativo nesse indicador (6,79) dado que a tecnologia em análise exige que sejam 
feitos alguns investimentos na propriedade e, também possibilita ao produtor obter melhores 
preços dos seus produtos e serviços. 
 Os impactos são mais sentidos pelo segmento dos produtores familiares. 
 
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 -1,75 3,42 0,83 
22. Segurança alimentar Sim 9,00 9,00 9,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Com relação ao ASPECTO SAÚDE, os impactos socioambientais da adoção da tecnologia 
refletiram-se mais intensamente no indicador segurança alimentar, que foi impactado 
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positivamente (9,00). Portanto, a tecnologia contribui para aumentar substancialmente a 
segurança alimentar, dado que o enriquecimento da caatinga permite uma maior garantia da 
produção refletindo também no aumento da quantidade do alimento produzido. 

No tocante ao critério de segurança e saúde ocupacional observa-se que a tecnologia causa 
um leve impacto positivo para este indicador (0,83), dado que o uso diminui a periculosidade e os 
acidentes com agentes químicos por parte dos trabalhadores. 
 Os impactos são maiores para o segmento dos produtores patronais. 
 
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 0,75 4,58 2,67 
24. Condição de comercialização Sim 1,25 3,45 2,35 
25. Disposição de resíduos  Sim 0,00 7,50 3,75 
26. Gestão de insumos químicos Sim 2,00 0,33 1,17 
27. Relacionamento institucional Sim 1,25 7,08 4,17 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Relativamente ao ASPECTO GESTÃO e ADMINISTRAÇÃO, todos os indicadores foram 
impactados positivamente, sendo que o maior nível de impacto socioambiental se deu no 
indicador de relacionamento institucional (4,17) dado que a tecnologia aumenta necessidade de 
utilização de assistência técnica, assim como também, estimula o produtor a buscar o 
associativismo/cooperativismo com outros produtores. 

O indicador de disposição de resíduos também foi positivamente impactado (3,75) dado 
que a tecnologia estimula o produtor a dar um tratamento mais adequado aos resíduos da 
produção. 

Também, a adoção da tecnologia gera impactos positivos no indicador dedicação e perfil 
do responsável (2,67) decorrente do aumento da necessidade de engajamento familiar por parte 
do produtor. 

Ainda, o indicador condição de comercialização é positivamente impactado (2,35). De fato, 
ocorre uma melhora nas condições de comercialização devido ao fato de que a adoção da 
tecnologia permite ao produtor a venda direta/antecipada/cooperada de seu produto, assim 
como também, estimula a cooperação com outros produtores locais. 

No tocante ao critério de gestão de insumos químicos observa-se impactos positivos (1,17) 
dado que o uso da tecnologia estimula a utilização de equipamentos de proteção individual (epi) e, 
a disposição final adequada de recipientes e embalagens utilizados no sistema de produção. 
 Os impactos são mais expressivos para o segmento dos médios e grandes produtores. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
Índice de Impacto Econômico 5,60 5,85 5,73 
Índice de Impacto Social 4,20 6,08 5,14 
Índice de Impacto Ambiental 5,90 5,63 5,77 
 

Considerando-se os índices parciais de impacto socioambiental observa-se que a tecnologia 
em análise gera índices de impactos econômicos, sociais e ambientais positivos. O critério 
impactado mais intensamente foi o ambiental (5,77) resultante da melhoria da qualidade 
ambiental e da eficiência tecnológica. Também, o índice de impacto econômico foi substancial 
(5,73) e a renda,o respeito ao consumidor, e o emprego/ocupação foram as variáveis que mais 
contribuíram para esse valor. Ainda, a tecnologia gerou um robusto indice de impacto social (5,14) 
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e, os aspectos que mais contribuíram para a composição desse índice foram, em ordem 
decrescente: saúde e gestão e administração. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
4,58 5,18 4,88 

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

O índice geral de impacto socioambiental da inovação tecnológica ora analisada é positivo, 
alcançando o valor de 4,88 no sistema AMBITEC Agro. Assim sendo, a metodologia de 
Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris contribui positivamente para a melhoria 
socioambiental na produção de caprinos e ovinos no Brasil. 

Os principais impactos ecológicos desejáveis sobre o meio ambiente são: o aumento da 
produtividade por área (efeito poupa terra); aumento do estoque de carbono; diminuição da 
pressão de deslocamento sobre áreas não agrícolas; diminuição da erosão, da das perdas de 
matéria-orgânica e dos nutrientes do solo; diminuição da carga orgânica e da turbidez da água 
utilizada no processo de produção; aumento da vegetação nativa, da fauna silvestre e das espécies 
crioulas; recuperação de solos e ecossistemas degradados e; melhoria da qualidade do solo pela 
utilização de adubo/esterco e fixação biológica de nitrogênio. Por outro lado, a tecnologia gera 
impactos ecológicos indesejáveis ao meio ambiente devido ao aumento na frequência de 
aplicação de pesticidas. 

Com relação aos impactos socioambientais, pode-se verificar que a adoção da tecnologia 
ora analisada gerou impactos socioambientais positivos com relação a todos os aspectos 
analisados, quais sejam, respeito ao consumidor, trabalho/emprego, renda, saúde e, aspecto 
gestão e administração. As principais variáveis que contribuem para a tecnologia gerar impactos 
socioambientais positivos são: possibilita ao animal um melhor acesso a água, alimentos e 
suplementos de qualidade; dá condições para o animal expressar comportamentos naturais da 
espécie; permite a adoção de ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor dos animais; 
aumenta a integração cultural entre os colaboradores e familiares; estimula o engajamento em 
movimentos sociais; reduz os resíduos químicos do produto final; aumento na qualificação para a 
atividade da mão-de-obra braçal; melhoria das condições dos trabalhadores temporários; 
aumenta a segurança, a estabilidade, a diversidade de fontes de renda e, o montante de renda do 
produtor; exige mais investimentos na propriedade; permite ao produtor obter melhores preços 
para seus produtos e serviços; aumenta a segurança alimentar; dá mais garantia à produção; 
estimula a utilização de equipamentos de proteção individual (epi); permite uma disposição final 
adequada de recipientes e embalagens utilizados no sistema de produção; possibilita ao produtor 
a venda direta/antecipada/cooperada de seu produto; estimula a cooperação com outros 
produtores locais; aumenta a necessidade de o produtor buscar o associativismo/cooperativismo 
com outros produtores e; por último, aumenta a necessidade de engajamento familiar por parte 
do produtor.  
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2019) 

Ano 
Emprego adicional por 

unidade de área 
Área  

Adicional 
Não se aplica 

Quantidade de  
emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 
2009 0,03 5.000,00  150,00 
2010 0,03 3.000,00  90,00 



14 
 

 

2011 0,03 2.000,00  60,00 
2012 0,03 5.000,00  150,00 
2013 0,03 5.000,00  150,00 
2014 0,03 3.000,00  90,00 
2015 0,03 2.000,00  60,00 
2016 0,03 2.500,00  75,00 
2017 0,03 5.000,00  150,00 
2018 0,03 7.500,00  225,00 
2019 0,03 10.000,00  300,00 

 
Levando-se em consideração que, para o cálculo do número de empregos gerados leva-se 

em consideração apenas a área adicional e os empregos adicionais referentes a essa área, estima-
se que, em 2019, a utilização da Manipulação da Caatinga gerou 300 empregos diretos. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

5.1. Capacidade relacional 
 
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 1,00 1,00 1,00 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,00 1,00 1,00 
3. Know-who Sim 1,00 3,00 2,00 
4. Grupos de estudo Sim 1,00 3,00 2,00 
5. Eventos científicos Sim 1,00 3,00 2,00 
6. Adoção metodológica Sim 1,00 1,00 1,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A capacidade relacional com respeito ao aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 
resultou em aumentos positivos para todos os critérios utilizados para medir tal aspecto. 
 Diversidade de especialidades e interdisciplinaridade foram consideradas positivas pois a 
tecnologia exige que haja necessidade de aprendizado na ferramenta e em diversas outras áreas 
do conhecimento que estão relacionados entre si. 
 O critério Know-who foi considerado positivo pois foi desenvolvido um referencial 
conceitual/metodológico para o desenvolvimento da tecnologia. 
 Com relação ao critério de grupos de estudo observa-se aumento positivo pois foram 
criados vários grupos de pesquisas/estudos durante o desenvolvimento da tecnologia. 
 Também o critério eventos científicos foi considerado positivo pois o projeto permitiu a 
realização de vários eventos técnico-científicos. 
 A adoção metodológica foi considerada positiva pois houve apropriação/adoção 
metodológica por membros da rede. 
 
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 1,00 1,00 1,00 
8. Interatividade Sim 1,00 1,00 1,00 
9. Know-who Sim 1,00 3,00 2,00 
10. Fontes de recursos Sim 3,00 1,00 2,00 
11. Redes comunitárias Sim 3,00 3,00 3,00 
12. Inserção no mercado Sim 1,00 1,00 1,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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A capacidade relacional com relação ao aspecto relações com interlocutores resultou em 

aumento muito positivo (3,00) para um dos seis critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo 
que os demais critérios tiveram aumentos positivos. 
 A diversidade dos conhecimentos aprendidos teve aumento positivo pois há necessidade 
de se conhecer outras áreas para executar a tecnologia. 
 Com relação à interatividade entre locutores (ações e atividades) observa-se que a 
capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias teve aumento positivo como impacto na 
capacidade de gerar redes.  

O critério Know-who também teve aumento positivo mostrando que houve 
estabelecimento de parceria e formalização de contrato de fornecimento de tecnologia (know 
How) para desenvolvimento tecnológico junto ao ambiente produtivo nacional. 

Capacidade de captar recursos foi considerada como muito positiva pois o projeto permite 
captar recursos tanto da Embrapa como de outros órgãos de fomento à pesquisa. 

As redes de interações comunitárias (não científicas) têm um aumento muito positivo pois 
a metodologia permite a interação e trocas de experiência entre os mais diversos elos da cadeia 
produtiva. 
 A inserção no mercado teve aumento positivo pois a tecnologia facilita a inserção do 
produto final ao mercado. 
 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 
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 1,00 0,00 0,50 
14. Infraestrutura operacional Sim 1,00 1,00 1,00 
15. Instrumental operacional Sim 1,00 1,00 1,00 
16. Instrumental bibliográfico Sim 1,00 0,00 0,50 
17. Informatização Sim 1,00 0,00 0,50 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 3,00 1,00 1,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

A capacidade científica e tecnológica com relação ao aspecto instalações resultou em 
aumentos positivos para todos os critérios utilizados para medir tal aspecto. 
 A infraestrutura institucional teve impacto positivo pois o número de unidades existentes é 
bastante amplo e faz com que a tecnologia resulte em aumento da capacidade cientifica e 
tecnológica do sistema. 
 Já a infraestrutura operacional teve impacto positivo pois a área física é bastante 
abrangente e facilita a aplicação da metodologia. 

Os instrumentais, operacional e bibliográfico, foram considerados como positivos, 
atestando a capacidade científica e tecnológica para o desenvolvimento da metodologia. 

O critério de informatização também resultou em impacto positivo pois a 
informatização/automação/tecnologia da informação contribuem para o desenvolvimento do 
projeto. 
 O compartilhamento da infraestrutura foi considerado como positivo pois a capacidade de 
compartilhar equipamentos e instalações possibilita, o compartilhamento e utilização das 
instalações dos próprios produtores, das associações dos produtores e de outras entidades, 
durante o desenvolvimento do projeto. 
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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 1,00 1,00 1,00 
20. Instrumental (ampliação) Sim 1,00 0,00 0,50 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 1,00 0,00 0,50 
22. Contratações  Sim 1,00 3,00 2,00 
23. Custeios Sim 1,00 3,00 2,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A capacidade científica e tecnológica com relação ao aspecto recursos do projeto resultou 
em aumentos positivos para a totalidade dos critérios utilizados para medir tal aspecto. 
 O critério de infraestrutura (ampliação) gera impactos positivos dado que os recursos 
oriundos do projeto contribuem para uma melhora da infraestrutura (ampliação da área física). 
 O instrumental (ampliação) é considerado positivo pois os instrumentos operacionais 
disponibilizados pelo projeto, tais como, informatização, automação e tecnologia da informação, 
contribuem para a melhoria da infraestrutura de capacidade científica e tecnológica. 
 Ainda, o instrumental bibliográfico (aquisição) foi considerado positivo dado que a 
tecnologia em análise contribui para aumentar o leque de material bibliográfico sobre o assunto. 
 Também os critérios de contratações e custeios foram considerados como positivos, pois 
vislumbra-se que o projeto aumente a capacidade de captar recursos possibilitando a contratação 
de consultores, bolsistas e pesquisadores visitantes, além de custear diárias, traslados e estadas 
dos membros da equipe do projeto. 
 
5.3. Capacidade organizacional 
 
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 1,00 1,00 1,00 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 1,00 1,00 1,00 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 1,00 0,00 0,50 
27. Participação em eventos Sim 1,00 1,00 1,00 
28. Organização de eventos Sim 1,00 0,00 0,50 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 1,00 0,00 0,50 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A capacidade organizacional com relação ao aspecto equipe/rede de pesquisa resultou em 
aumentos positivos para todos os critérios utilizados para medir tal aspecto. 
 O projeto ora em análise contribuiu com o aumento positivo no critério de cursos e 
treinamentos pois o mesmo possibilitou a realização de vários cursos e treinamentos para 
membros da equipe/rede de pesquisa. 
 Ainda o projeto proporcionou um aumento positivo na realização de experimentos, 
avaliações, expedições e ensaios. 
 Também, os resultados do projeto permitiram a formação de um banco de dados sobre 
propriedades que participaram do projeto resultando em aumento positivo para este critério. 
 O critério de participação em eventos resultou em aumento positivo pois o projeto em 
análise possibilitou a participação da equipe do projeto e de muitos colaboradores em eventos 
científicos tais como congresso, workshops, seminários e palestras, dentre outros. 
 O critério de organização de eventos teve impacto positivo pois ao longo do projeto a 
equipe/rede de pesquisa organizou vários eventos relacionados ao tema. 
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 Ainda, o critério de adoção de sistemas de gestão não foi considerado positivo mostrando 
que a tecnologia permite um moderado aumento na adoção de sistemas de gestão. 
 
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 3,00 3,00 3,00 
31. Número de participantes Sim 3,00 3,00 3,00 
32. Unidades demonstrativas Sim 3,00 1,00 2,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1,00 1,00 1,00 
34. Projetos de extensão Sim 3,00 1,00 2,00 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 1,00 0,00 0,50 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

A capacidade organizacional com relação ao aspecto transferência/extensão resultou em 
aumentos muito positivos (3,00) para dois dos seis critérios utilizados para medir tal aspecto.  
 O projeto ora em análise contribuiu com o aumento muito positivo no critério de cursos e 
treinamentos pois o mesmo possibilitou a realização de vários cursos e treinamentos de 
produtores, técnicos e outros membros envolvidos no projeto. 
 O número de participantes das atividades do projeto é considerado muito positivo pois o 
mesmo contribui de forma positiva para o processo de transferência/extensão. 
 O projeto em análise possibilitou a criação de muitas unidades demonstrativas em vários 
estados da Região Nordeste e gerou impactos positivos em relação ao aspecto 
transferência/extensão. 
 O critério de exposições na mídia/artigos científicos teve impacto positivo pois a tecnologia 
em análise foi amplamente divulgada nos mais diversos meios de comunicação e foram 
produzidos muitos artigos que foram publicados na mídia nacional. 
 Ainda, os projetos de extensão e as disciplinas de graduação e pós graduação foram 
considerados como positivos. Realmente, o desenvolvimento do projeto permitiu que fossem 
criados vários projetos de extensão e disciplinas de graduação e pós-graduação em parcerias com 
várias universidades do Nordeste. 
5.4. Produtos de P&D 
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 1,00 1,00 1,00 
37. Artigos indexados Sim 1,00 1,00 1,00 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 1,00 1,00 1,00 
39. Teses e dissertações Sim 1,00 1,00 1,00 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 1,00 1,00 1,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Os impactos nos produtos de P&D com relação ao aspecto produtos de P&D resultaram em 
aumentos positivos para todos os critérios utilizados para medir tal aspecto.  

Apresentações em congressos tiveram aumento positivo dado que a equipe do projeto fez 
várias apresentações do projeto em congressos nacionais e internacionais. 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados desenvolvidos a partir da 
tecnologia tiveram aumento positivo pois houve publicação de relatórios de avaliação de impacto, 
Série Documentos Embrapa e artigos publicados em congressos e revistas indexadas. Também o 
índice de impacto total (Web of Science) teve impacto positivo. 
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Teses, dissertações e TCCs desenvolvidos a partir da tecnologia tiveram aumento positivo 
pois foram desenvolvidas junto com Universidades parceiras várias teses, dissertações e trabalhos 
de conclusão de curso (TCC) baseados no projeto. 

Também o critério de livros/capítulos, boletins, etc. teve aumento positivo pois no 
decorrer do projeto foram publicados vários capítulos de livro sobre o assunto. 

 
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 Sim 1,00 0,00 0,50 
42. Variedades/linhagens Sim 0,00 0,00 0,00 
43. Práticas metodológicas Sim 1,00 1,00 1,00 
44. Produtos tecnológicos Sim 1,00 0,00 0,50 
45. Marcos regulatório Sim 1,00 3,00 2,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

Os impactos nos produtos de P&D com relação ao aspecto produtos tecnológicos 
resultaram em aumentos positivos para quatro dos cinco critérios utilizados para medir esse 
aspecto. Já apenas para um critério (variedades/linhagens), a metodologia é considerada neutra 
(0,00). 

O critério de patentes/registros foi considerado positivo pois a utilização da tecnologia 
criou um bom potencial para desenvolvimento de patentes/registros dos procedimentos 
preconizados pela referida tecnologia. 

Também, as práticas metodológicas e os produtos tecnológicos foram considerados 
positivos pois a tecnologia permitiu o surgimento de novas práticas e produtos tecnológicos. 

Ainda, a tecnologia em análise permitiu que fossem criados novos marcos regulatórios 
específicos sobre o assunto fato que contribui para gerar impactos positivos. 

Finalmente, a tecnologia foi considerada neutra com relação ao critério de 
variedades/linhagens dado que a mesma não gerou nenhuma nova variedade/linhagem durante a 
sua execução. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
9,40 5,30 7,35 

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

A Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris resultou em um índice de impacto de 
desenvolvimento institucional de 7,35 mostrando que esta tecnologia contribui para aprimorar o 
desenvolvimento institucional no Brasil. A tecnologia trouxe alterações positivas para todos os 
critérios utilizados para medir o índice de impacto no desenvolvimento institucional.  
 A capacidade relacional apresenta maior índice (muito positivo) para o critério de redes 
comunitárias pois a tecnologia facilitou o aparecimento e a troca de experiências entre os usuários 
da referida tecnologia. Todos os demais critérios utilizados para medir a capacidade relacional 
tiveram aumentos positivos. Ainda, o índice de capacidade relacional foi igual a 8,00. 
 A capacidade científica e tecnológica apresenta maiores índices para os critérios de 
contratações e custeios, dado que o projeto aumenta significativamente a área física, o número de 
bolsistas/consultores/pesquisadores visitantes e, o custeio de despesas de diárias, traslados e 
estadas. Todos os demais critérios utilizados para medir a capacidade científica e tecnológica 
tiveram aumentos positivos. Ainda, o índice de capacidade científica-tecnológica foi de 4,13. 
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 As contribuições do projeto para a capacidade organizacional foram consideradas muito 
positivas para os critérios de participação em eventos, cursos e treinamentos e, exposições na 
mídia/artigos de divulgação dado que a execução do projeto viabilizou muito os membros da 
equipe a participarem de congressos, seminários, workshops e de cursos, assim como também, 
possibilitou a divulgação de ações e resultados na mídia nacional e internacional. Ainda, o projeto 
é neutro em relação ao critério de adoção de sistemas de gestão e de qualidade. Todos os demais 
critérios utilizados para medir a capacidade organizacional tiveram índice de impacto positivo. 
Ainda, o índice de capacidade organizacional foi de 6,50. 
 Finalmente, as contribuições do projeto para os produtos de P&D foram consideradas 
positivas para a grande maioria dos critérios utilizados para medir esse indicador. Ainda, as 
contribuições do projeto foram consideradas neutras para o critério variedades/linhagens. Ainda, 
o índice de produtos de P&D foi de 4,50. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris, mais especificamente o enriquecimento da 
caatinga, aumenta a produtividade pastoril da caatinga, assim como também, a sua capacidade de 
suporte de animal por área permitindo a criação de um maior número de animais por hectare. 
Assim, a criação de pequenos, médios e grandes ruminantes e, mais especificamente a criação de 
caprinos e ovinos, é facilitada pelo uso da técnica de enriquecimento da caatinga (quer seja por 
leguminosas ou por capim) e, permite a inserção produtiva e a redução da pobreza rural na Região 
Nordeste do Brasil. 

O enriquecimento da caatinga sinaliza para uma melhoria significativa nos índices 
produtivos da caprinocultura e da ovinocultura brasileira, com efeitos positivos observáveis nos 
diferentes níveis da cadeia produtiva. Com relação ao impacto econômico, esta tecnologia 
incrementa a produtividade pastoril, assim como também, possibilita o ganho econômico via 
expansão da produção em novas áreas. 

Quanto aos impactos ecológicos, o uso da manipulação da caatinga aumenta a 
produtividade por área (efeito poupa terra), aumenta o estoque de carbono, diminui a pressão de 
deslocamento sobre áreas não agrícolas; diminui a erosão, as perdas de matéria-orgânica e os 
nutrientes do solo, diminui a carga orgânica e a turbidez da água utilizada no processo de 
produção, aumenta a vegetação nativa, a fauna silvestre e as espécies crioulas, contribui com a 
recuperação de solos e ecossistemas degradados e melhora a qualidade do solo. Por outro lado, a 
tecnologia gera impactos ecológicos indesejáveis ao meio ambiente devido ao aumento na 
frequência de aplicação de pesticidas. 

No que concerne aos impactos socioambientais, a manipulação da caatinga gera impactos 
positivos possibilitando ao animal um melhor acesso a água, alimentos e suplementos de 
qualidade, dá condições para o animal expressar comportamentos naturais da espécie, permite a 
adoção de ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor dos animais, aumenta a 
integração cultural entre os colaboradores e familiares, estimula o engajamento em movimentos 
sociais, reduz os resíduos químicos do produto final, aumenta a qualificação para a atividade da 
mão-de-obra braçal, melhora as condições dos trabalhadores temporários, aumenta a segurança, 
a estabilidade, a diversidade de fontes de renda e, o montante de renda do produtor, exige mais 
investimentos na propriedade aumentando o valor da propriedade, permite ao produtor obter 
melhores preços para seus produtos e serviços, aumenta a segurança alimentar, dá mais garantia 
à produção, estimula a utilização de equipamentos de proteção individual (epi), permite uma 
disposição final adequada de recipientes e embalagens utilizados no sistema de produção, 
possibilita ao produtor a venda direta/antecipada/cooperada de seu produto, estimula a 
cooperação com outros produtores locais, aumenta a necessidade de o produtor buscar o 
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associativismo/cooperativismo com outros produtores e; por último, aumenta a necessidade de 
engajamento familiar por parte do produtor.  

Já com relação à análise dos impactos da tecnologia no desenvolvimento institucional, 
observa-se que a Manipulação da Caatinga para Fins Pastoris gerou impactos positivos para a 
grande maioria dos indicadores utilizados. Portanto, a tecnologia em análise gera contribuições, 
benefícios e impactos positivos nos quatro aspectos de caracterização da dimensão de impacto do 
desenvolvimento institucional - capacidade relacional (tanto com relações de equipe/rede de 
pesquisa e relações com interlocutores), capacidade científica e tecnológica (tanto com 
instalações quanto de recursos do projeto), capacidade organizacional (tanto com equipe/rede de 
pesquisa quanto com transferência/extensão) e, produtos de P&D (tanto com produtos de P&D 
quanto com produtos tecnológicos). Observa-se que os aspectos que mais contribuíram para a 
geração de um índice de impacto de desenvolvimento institucional positivo foram, em ordem 
decrescente: a capacidade relacional, a capacidade organizacional, os produtos de P&D, e por 
último, a capacidade científica-tecnológica. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Betânia do Piauí PI 8 0 0 0 8 
Monteiro PB 2 0 0 0 2 
Pintadas BA 1 1 0 0 2 
Riachão do Jacuípe BA 1 1 0 0 2 
Solânea PB 2 0 0 0 2 
Várzea do Poço BA 1 1 0 0 2 
Zabelê PB 2 0 0 0 2 
Total  17 3 0 0 20 

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
 

A coleta de dados se deu pela aplicação do Sistema AMBITEC Agro, in loco, com os 
produtores que utilizam a tecnologia. Também foram entrevistados os pesquisadores 
responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia, assim como também, técnicos que trabalham 
na área de transferência de tecnologia. 
 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embra Caprinos e Ovinos CE Sobral  10 
     
     
Total     

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 

A coleta de dados se deu pela aplicação do Sistema AMBITEC AGRO, in loco, junto com 
pesquisadores, equipe do projeto e a equipe de transferência de tecnologia da Embrapa Caprinos 
e Ovinos, em Sobral-CE.  
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