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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Sistema de Produção Agrossilvipastoril para a Região da Caatinga  
 
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 
 

A tecnologia Sistema de Produção Agrossilvipastoril para a Região da Caatinga foi 
desenvolvida para determinar as vantagens técnicas e ecológicas do sistema de agricultura fixa 
versus agricultura migratória na Região Nordeste do Brasil. Esta tecnologia busca integrar práticas 
agrícolas, pastoris e silviculturais, como meio de incrementar a produtividade da terra e manter a 
sustentabilidade da produção, assim como também, viabilizar ecológica e economicamente a 
pequena propriedade familiar no Semi-Árido brasileiro. 

A área da propriedade de 8(oito) hectares é dividida em 3(três) parcelas: a primeira de 20% 
para as atividades agrícolas, a segunda de 60% para as atividades pastoris e a terceira de 20% 
como reserva legal. 

O preparo da área destinada à agricultura deve ser feito no período seco, iniciando-se com 
o raleamento da vegetação lenhosa da caatinga, preservando-se cerca de 200(duzentas) árvores 
por hectare e a mata ciliar da malha de drenagem da área. Toda a madeira útil é retirada para uso 
e/ou venda e, os garranchos devem ser amontoados em cordões de 0,4 metros de largura, 
distanciados de 3 metros e perpendiculares ao declive do terreno. No início da época das chuvas, 
serão implantadas as culturas (milho, sorgo, mandioca, mamona, etc.) nas faixas entre os cordões 
e, de cada lado destes será estabelecida uma leguminosa perene (leucena e/ou gliricídia) que será 
utilizada como adubo verde e, também, para a produção de feno. Após a colheita, a palhada do 
milho e do sorgo deve ser recolhida e enfardada para uso como suplemento alimentar volumoso, 
durante a época, quando então, a parcela agrícola passa a desempenhar o papel de banco de 
proteína para os animais. Para tanto, o rebanho permanece na área, diariamente, por um período 
de até duas horas, para que os animais possam utilizar a leguminosa perene, a rebrotação dos 
tocos e as sobras do restolho cultural. 

Na parcela destinada à atividade pastoril, a vegetação lenhosa é raleada com a preservação 
de cerca de 400 (quatrocentas) árvores por hectare e da mata ciliar, onde necessário. A madeira 
útil é retirada e os garranchos picotados no local. Esta será a pastagem de manutenção de um 
rebanho de 20 cabras e/ou ovelhas. Periodicamente, na estação das chuvas, é feito o roço das 
rebrotações para controlar as invasoras e manter a pastagem produtiva. As matrizes recebem no 
período seco uma suplementação alimentar à base de feno de leguminosa (300 gramas) e rolão de 
milho ou panícula de sorgo (300 gramas), ministrada diariamente à tarde. Estas matrizes são 
submetidas a um regime de três coberturas a cada dois anos. A desmama das crias dar-se aos 70 



3 
 

 

(setenta) dias de idade. Cuidados sanitários de rotina deverão ser dispensados. Todo o esterco 
recolhido no estábulo será aplicado na área agrícola. 

A terceira parcela constituirá uma reserva florestal que será utilizada sob manejo 
silvipastoril, servindo para mantença do rebanho e produção de madeira para consumo próprio e 
para vendas eventuais. A retirada de madeira para lenha ou outros fins seguirá critérios seletivos, 
seguidos do manejo das rebrotações, segundo metodologia descrita para a parcela pastoril. Na 
área de reserva legal poderá também ser instalado um apiário em área reservada e protegida 
contra a entrada dos animais. 

Quanto aos ganhos ambientais, apesar de ainda não ter sido adotada uma metodologia 
que mensurasse monetariamente tais benefícios, pode-se afirmar que a redução da área de 193 
para 50 hectares, entre os sistemas convencional e o agrossilvipastoril, é um indicador robusto 
uma vez que serão poupados de exploração, para um mesmo plantel de animais, 143 hactares que 
poderão ficar em repouso para a recuperação da caatinga. Ainda, em termos de ambientais, o 
Sistema promove impactos positivos no solo, pois permite a incorporação de até 11 toneladas de 
matéria orgânica na área agrícola/ano, promove proteção contra erosão e favorecer a biologia do 
solo. Além disso, de promover ao sustar as queimadas e valorizar a biodiversidade para a 
produção promove a manutenção e integração da vegetação nativa ao processo de produção. O 
sistema também favorece a fauna nativa pela preservação dos habitats e pelo não uso de 
agrotóxicos. 

Além dos impactos econômicos e financeiros favoráveis, o Sistema Agrossilvipastoril 
promove a melhor convivência do complexo - unidade produtiva-família -  com as instabilidades 
climáticas do semi-árido brasileiro, pois permite: 
(1) aumentar e estabilizar a oferta de alimentos para a família: milho, feijão, mandioca, leite de 
cabra e proteína animal; 
(2) aumentar o estoque de forragens para os animais ao longo do ano: (o aproveitamento 
sustentável dos recursos naturais da caatinga, reserva estratégica de forrageiras tolerantes à seca, 
banco de proteínas, grãos e restolhos de cultura, conservação de forragens). 

No que concerne à segurança hídrica, o sistema atua pela proteção das nascentes (mata 
ciliar) e pela redução das perdas de água pelo solo. Sugere-se a adoção de tecnologias de captação 
d´água in situ e da chuva como forma a aumentar a disponibilidade de água para consumo 
doméstico e uso econômico. 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1997 
1.5. Ano de Lançamento: 1997 
1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver*:  
1.7. Ano de Início da Adoção:  2005 

 

1.8. Abrangência da adoção: 
 

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 X PA  MT  SP   
PB X RO   
PE X RR  
PI X TO  
RN X  
SE X 
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1.9. Beneficiários 

Os principais beneficiários diretos desta tecnologia são os pequenos e médios agricultores 
que residem na Região em que a vegetação predominante é formada pelo Bioma Caatinga. 

Indiretamente, toda a sociedade será beneficiada, pois a prática desta tecnologia tende a 
diminuir os impactos negativos que a prática da agropecuária ocasiona ao meio ambiente. 
 
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, 
quanto pela geração futura. Portanto, o SAF 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 do Sistema Agrossilvipastoril (SAF) para a cadeia 
da ovinocaprinocultura brasileira, 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 ovinocaprinocultores que produzem utilizando o SAF 
conseguem colocar no mercado um produto (por exemplo, carne) 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.  
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
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 de 

milho por 
hectare)  

Rendimento 
Atual 

(Kg de milho 
por hectare)  

Preço 
Unitário 
(R$/Kg 

de milho)  

Custo 
Adicional 
(R$/Kg de 

milho)  

Ganho 
Unitário  

(R$/hectare) 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
(R$/ha) 

Área de 
Adoção 

(Hectare) 

Benefício 
Econômico 

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

2002 500 1300 1,96 0,09 1567,91 70% 1097,54 1000 1.097.540,00 
2003 510 1300 1,78 0,09 1406,11 70% 984,25 1200 1.181.136,00 
2004 520 1310 1,82 0,09 1437,71 65% 934,51 1300 1.214.863,00 
2005 530 1320 1,77 0,09 1398,21 60% 838,93 1500 1.258.395,00 
2006 530 1320 1,73 0,09 1366,61 50% 683,30 1800 1.229.940,00 
2007 540 1330 1,62 0,08 1279,72 48% 614,27 2000 1.228.540,00 
2008 540 1330 1,18 0,06 932,14 46% 428,78 2250 964.755,00 
2009 545 1340 1,02 0,05 810,85 45% 364,88 2500 912.200,00 
2010 550 1350 0,92 0,05 735,95 44% 323,82 2750 890.505,00 
2011 550 1350 0,79 0,04 631,96 43% 271,74 3000 815.220,00 
2012 555 1360 0,89 0,04 716,41 42% 300,89 3500 1.053.115,00 
2013 560 1365 0,84 0,04 676,16 41% 277,23 4000 1.108.920,00 
2014 565 1370 0,81 0,04 652,01 40% 260,80 4500 1.173.600,00 
2015 575 1400 0,73 0,04 602,21 35% 210,77 5000 1.053.850,00 
2016 580 1420 0,80 0,04 671,96 35% 235,19 5500 1.293.545,00 
2017 585 1430 0,91 0,05 768,90 30% 230,67 6000 1.384.020,00 
2018 585 1440 0,84 0,04 718,16 25% 179,54 6500 1.167.010,00 
2019 587 1450 1,16 0,06 1001,02 20% 200,20 7000 1.401.400,00 

 
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 (   )   não (  X ) 
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3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim (  X )   não (   ) 
 
Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$/hectare  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$/hectare 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$/hectare 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/hectre  

Área de  
Adoção 
(Hectare) 

Benefício  
Econômico  

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

2002 980,15 1176,18 196,03 70% 137,22 1000 137.220,00 
2003 909,60 1091,52 181,92 70% 127,34 1200 152.808,00 
2004 944,51 1133,42 188,90 65% 122,79 1300 159.627,00 
2005 946,70 1136,04 189,34 60% 113,60 1500 170.400,00 
2006 913,80 1096,56 182,76 50% 91,38 1800 164.484,00 
2007 873,30 1047,96 174,66 48% 83,84 2.000 167.680,00 
2008 638,09 765,71 127,62 46% 58,71 2250 132.097,50 
2009 554,69 665,63 110,94 45% 49,92 2500 124.800,00 
2010 505,39 606,47 101,08 44% 44,48 2750 122.320,00 
2011 435,16 522,19 87,03 43% 37,42 3000 112.260,00 
2012 491,41 589,69 98,28 42% 41,28 3500 144.480,00 
2013 470,00 564,00 94,00 41% 38,54 4000 154.160,00 
2014 455,52 546,62 91,10 40% 36,44 4500 163.980,00 
2015 419,10 502,92 83,82 35% 29,34 5000 146.700,00 
2016 462,07 554,48 92,41 35% 32,34 5500 177.870,00 
2017 534,42 641,30 106,88 30% 32,06 6000 192.360,00 
2018 493,08 591,70 98,62 25% 24,66 6500 160.290,00 
2019 683,38 820,06 136,68 20% 27,34 7000 191.380,00 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 

A nova tecnologia substitui a prática estanque existente da agricultura itinerante do 
desmatamento e das queimadas, da exploração pastoril do sobrepastejo e da extração exaustiva 
da madeira, pela fixação da agricultura, pelo raleamento, pelo pastejo conservador, pelo manejo 
florestal sustentado e pela integração entre estes componentes. 

As vantagens mais importantes estão no aumento da produtividade agrícola. Por exemplo, 
onde antes se produzia 500 quilos de grãos por hectare, passa-se a produzir 1300 quilos por 
hectare. Na pecuária, observa-se que na área onde antes de se aplicar a tecnologia obtinha-se 8 
quilos de carne por hectare passa-se a obter 60 quilos de carne por hectare, aumentando 
substancialmente o peso vivo do animal. Tudo isso leva a um incremento e estabilidade da renda 
familiar, sustentabilidade da produção, sustação e controle da degradação ora vigente nos 
sistemas de produção do Semi-Árido Nordestino, com reflexos positivos sobre a redução do êxodo 
rural. 

É importante enfatizar que o sistema de produção proposto incrementa em cerca de 4 
toneladas/hectare para até 11 toneladas/hectare a deposição de matéria orgânica na parcela 
destinada à agricultura. Este material provém das folhas das árvores preservadas, do esterco do 
rebanho, dos cortes das leguminosas (leucena, gliricídia e nativas) e das capinas e roço das 
rebrotas. 

Estudo realizado pela Embrapa Caprinos comparou um modelo teórico do sistema 
agrossilvipastoril com um modelo teórico convencional que utiliza o mínimo de tecnologias 
(alimentação, manejo e sanidade) preconizadas pela Embrapa Caprinos, ambos visando a 
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produção de carne. Para um plantel de ovinos e/ou caprinos estabilizado em 280 cabeças, o 
sistema agrossilvipastoril proporciona uma lucratividade de 29,6% e uma renda familiar mensal de 
R$ 1.355,25. A recuperação dos investimentos dá-se em 10 anos para um volume de 
investimentos da ordem de R$ 43.718,00. A taxa interna de retorno (TIR) financeira obtida foi de 
31,5% e a relação benefício/custo alcançou o índice de 1,35.  

Quanto às vantagens sociais, pode-se destacar o uso mais intenso de mão-de-obra que é 
de 680 homens/dia no sistema agrossilvipastoril, contra 540 no sistema de produção 
convencional, para um rebanho de 280 animais com a adoção de um mínimo de tecnologias. 
Outro indicador relevante da dimensão social é o valor presente líquido que é de R$ 56,2 mil, sob 
o ponto de vista privado, e R$ 72,9 mil, sob o ponto de vista social. Este resultado denota que da 
renda total gerada, o ovinocaprinocultor somente se apropria de 70,3%, ficando os 29,7% com a 
sociedade como decorrência das imperfeições do mercado. Este resultado fortalece o poder 
reivindicatório dos atores da cadeia produtiva considerando que o segmento tem direito ao 
retorno desta renda na forma de assistência técnica, crédito facilitado, apoio a pesquisa e outras 
formas de fortalecimento da cadeia produtiva. 

No ano de 2019, a adoção do Sistema Agrossilvipastoril resultou em um incremento de 
produtividade que gerou um ganho unitário de R$ 1.001,02/hectare e R$ 1.401.400,00 de 
benefícios econômicos na região. Também, houve ganhos econômicos via agregação de valor ao 
produto final pelo fato do agricultor produzir sem agredir a natureza, fato que gerou uma renda 
adicional de R$ 136,68 por hectare e resultando em R$ 191.380,00 de benefícios econômicos para 
a região. A Embrapa através da realização de pesquisas nesta área e, da implantação de Unidades 
Demonstrativas (Uds) foi a responsável por 20% dos impactos gerados, cabendo os 80% 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, deve-se 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 366.593,11 39.401,73             132,16 59.218,89 0,00 465.345,89 
2000 355.916,07 46.914,56             366,87 53.682,67 0,00 456.880,17 
2001 336.551,82 40.447,46 1.122,83 51.797,92 0,00 429.920,03 
2002 286.578,01 29.609,17 1.098,91 42.006,26 0,00 359.292,35 
2003 273.774,58 30.927,38 1.230,23 38.218,61 0,00 344.150,80 
2004 222.676,32 38.061,55 1.682,99 36.327,46 0,00 298.748,32 
2005 218.981,33 31.512,95 2.046,19 35.724,66 37.957,45 326.222,58 
2006 211.370,79 31.847,08 2.476,72 36.638,27 40.948,65 323.281,51 
2007 198.262,20 30.075,92 2.938,04 36.387,60 38.409,14 306.072,90 
2008 91.693,34 14.001,79 1.111,65 32.722,53 34.540,45 173.979,76 
2009 74.077,76 10.095,43 915,31 35.159,97 37.010,50 157.258,97 
2010 50.828,68 4.889,21 646,67 31.743,58 33.414,30 121.522,44 
2011 34.206,23 1.838,39 338,62 23.736,13 34.812,98 94.932,35 
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2012 20.084,85 842,75 169,89 23.611,13 33.941,00 78.649,62 
2013 17.022,60 804,73 90,18 16.785,75 25.178,62 59.881,89 
2014 15.491,45 447,81 83,29 8.062,28 20.155,70 44.240,53 
2015 12.979,08 209,80 38,84 3.644,38 14.577,52 31.449,62 
2016 8.511,76 93,60 26,20 1.707,15 1.707,15 12.045,86 
2017 7.930,27 69,43 20,38 1.141,91 1.484,49 10.646,48 
2018 6.754,10 59,13 17,64 1.053,60 1.158,96 9.043,43 
2019 6.558,48 57,42 14,33 952,52 1.058,36 8.641,11 

 
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 institução 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. 
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 administração e de 
transferência tecnológica que, conjuntamente ao longo dos anos analisados (1999 a 2019), 
responderam por cerca de 78%, em média, dos custos totais de desenvolvimento e transferência 
da tecnologia sistema de produção agrossilvipastoril para a região da caatinga. 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 , 0 0 %  2 , 9 6 , 0 0  R $  9 . 0 7 2 . 0 0 0 , 0 0  



9 
 

 

A análise conjunta dos fluxos de benefícios e custos da tecnologia Sistema de Produção 
Agrossilvipastoril para a Região da Caatinga, 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% que é bastante superior à taxa mínima de atratividade 
(6%), significando que o investimento nesta pesquisa é viável. 
*** Relação Benefício/Custo de 2,96 (superior a um) mostrando que os benefícios são bem 
superiores aos custos do projeto em análise. 
*** Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 9.072.00,00 (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). 
 
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 15,00 15,00 15,00 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 3,5 1,5 2,50 
3. Consumo de água Sim 6,5 3,50 5,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 15,00 15,00 15,00 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim 2,5 1,5 2,00 
6. Consumo de energia Sim 6,5 3,5 5,00 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 2,5 1,5 2,00 
8. Emissões à atmosfera Sim 15,00 10,00 12,50 
9. Qualidade do solo Sim 10,00 25,00 12,50 
10. Qualidade da água Sim 5,5 2,50 4,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 8,5 5,5 7,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 
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Com relação ao aspecto eficiência tecnológica observa-se que o uso da tecnologia de 
Sistema de Produção Agrossilvipastoril para a Região da Caatinga impactou positiva e 
robustamente todos os critérios utilizados para medir eficiência. 

Considerando-se o indicador mudança no uso direto da terra verifica-se que a tecnologia 
impacta positiva e significantemente esse indicador (15,00), dado que a mesma gera um grande 
aumento nas variáveis produtividade por unidade de área (efeito poupa terra), prevenção de 
incêndios, estoque de carbono e, biodiversidade produtiva, ou seja, todas as variáveis são 
grandemente impactadas. 

Com relação ao indicador mudança no uso indireto da terra, observa-se que a tecnologia 
acarreta um impacto positivo para este indicador (2,50), dado que a utilização da mesma diminui 
moderadamente a competição com produção de alimentos e, a pressão de deslocamento sobre 
áreas não agrícolas. 

Em relação ao indicador de consumo de água, como o SAF contribui para melhorar e 
recuperar as nascentes de água da propriedade aonde o mesmo é implantado, o impacto é 
também positivo (5,00) e, decorre da diminuição da água para processamento (inclusive 
dessedentação dos animais), da diminuição do uso além da disponibilidade temporária e, do 
menor comprometimento da captação/armazenamento de água na propriedade. 

No tocante ao indicador uso de insumos agrícola observa-se também um significativo 
impacto positivo (15,00) dado que ocorre uma grande diminuição no uso de pesticidas (frequência 
de aplicação, variedade de ingredientes ativos não alternados e toxicidade) e fertilizantes (adubos 
químicos e condicionadores de solo). 

Já com relação ao critério de uso de insumos veterinários e matérias-primas observa-se 
também impactos positivos (2,00), dado que a utilização desta tecnologia acarreta uma moderada 
diminuição na necessidade dos animais precisarem de feno, silagem, forragem, rações e 
suplementos. 

No tocante ao consumo de energia, a tecnologia positivamente (5,00) devido a uma 
moderada diminuição na necessidade de combustíveis fósseis e eletricidade. 

Quando se analisa o critério de geração própria, reaproveitamento, reuso e autonomia, a 
tecnologia gera índice positivo (2,00) pois a mesma contribui moderadamente para o aumento da 
oferta de adubo orgânico/esterco/estrume e adubo verde/ fixação biológica de nitrogênio no local 
a mesma é implantada. 

Considerando-se o critério de emissões à atmosfera observa-se também que a tecnologia 
gera impactos positivos e significativos para este indicador (12,50), dado que uma das premissas 
do SAF é a não utilização do fogo (queimadas) e, isso acarreta uma grande diminuição da emissão 
de gases de efeito estufa e de material particulado/fumaça na atmosfera, assim como também, 
uma moderada diminuição de odores. 

No tocante ao indicador de qualidade do solo observa-se um significativo impacto positivo 
(12,50), pois a tecnologia gera uma grande diminuição da erosão e, da perda de matéria orgânica e 
nutrientes do solo, assim como também, uma moderada diminuição da compactação dos solos. 
Realmente, o SAF contribui para melhorar esses indicadores dado que todos os restolhos de 
cultura e de vegetação nativa são incorporados ao solo e, a taxa de lotação dos animais que 
pastejam nas áreas é bem controlada. 

No que se refere ao critério de qualidade da água o impacto é também positivo (4,00), pois 
o uso da tecnologia ora em análise contribui para uma melhora substancial da qualidade da água 
dado que o seu uso resulta em uma grande diminuição da turbidez da água e, uma moderada 
diminuição da exposição à contaminação direta/indireta por agrotóxicos. 

Considerando-se a conservação da biodiversidade e recuperação ambiental a tecnologia 
gera um significativo impacto positivo (7,00), pois o uso da mesma acarreta um grande aumento 
de todas variáveis utilizadas para medir a conservação da biodiversidade (vegetação nativa, fauna 
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silvestre e espécies/variedades tradicionais) e, uma melhora moderada nas variáveis que medem a 
recuperação ambiental (diminui os solos e os ecossistemas degradados e, aumenta a área de 
preservação permanente da propriedade). 

Finalmente, vale salientar que os impactos em todos os critérios utilizados para medir a 
eficiência tecnológica são maiores para o segmento dos produtores familiares. 
 
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 4,00 2,50 3,25 
13. Capital social Sim 5,00 3,00 4,00 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim 2,75 2,75 2,75 
* 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 em todos os critérios, quais sejam: qualidade do produto, capital social e, bem-
estar e saúde animal.  

O critério capital social foi impactado com maior intensidade (4,00) pois a tecnologia 
facilita bastante a implementação de programas de transferência de conhecimentos e tecnologias 
e, também estimula a integração cultural entre os colaboradores e familiares. 

Também, a qualidade do produto é impactada positivamente pelo uso do sistema 
agrossilvipastoril na caatinga (3,25) dado que o uso da tecnologia reduz os resíduos químicos e os 
contaminantes biológicos do produto final, assim como também, aumenta a disponibilidade de 
fontes de insumos.  

Outro critério impactado foi o de bem-estar e saúde animal (2,75), principalmente, do 
animal em pastejo. Realmente, a utilização da referida tecnologia permite ao animal um melhor 
acesso a agua, alimentos e suplementos de qualidade; proporciona mais conforto térmico e 
segurança ao recinto e; maximiza a lotação dos animais na área pastejada. 

Todos os impactos relacionados ao aspecto de respeito ao consumidor refletem-se mais 
intensamente para os produtores familiares.  
 
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 2,05 1,45 1,75 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 3,10 2,40 2,75 
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 0,00 0,00 

* 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 em relação aos critérios de capacitação e, qualificação e oferta de trabalho, 
sendo que que o maior nível de impacto ocorreu no critério de qualificação e oferta de trabalho , 
todos apresentando indicadores maiores que um(1), o que reforça que esta tecnologia impacta 
significativamente estes dois indicadores. Todos os demais critérios utilizados para medir este 
aspecto, ou seja, a qualidade do emprego/ocupação e, a oportunidade, emancipação e 
recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias não foram impactados, mostrando que a 
tecnologia é neutra em relação a estes critérios. 
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Analisando-se as variáveis que influenciam o indicador qualificação e oferta de trabalho 
(2,75) observa-se que houve um moderado aumento na qualificação para a atividade de mão-de-
obra braçal e braçal especializada; assim como também, nas condições dos trabalhadores 
temporários, permanentes e, familiares. Os maiores níveis de impacto refletem-se para o produtor 
familiar. 

Já com relação às variáveis que mais influenciaram o indicador de capacitação (1,75) 
observa-se que houve um moderado aumento na variável de capacitação local de curta duração e 
do nível básico, sendo que o impacto é maior para o produtor familiar. 

Ressalte-se mais uma vez que os indicadores qualidade do emprego/ocupação e, 
oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias não foram 
impactados por esta tecnologia. 
 
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 3,00 1,00 2,00 
20. Valor da propriedade  Sim 8,50 5,00 6,75 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

Com relação ao aspecto renda a utilização da terminação em cordeiros em confinamento impacta 
positivamente todos os critérios utilizados para medir esse indicador. 
 Observe que o indicador valor da propriedade foi impactado com mais intensidade (6,75). 
Realmente a utilização do sistema agrossilvipastoril contribui para melhorar as variáveis de 
valorização da propriedade, dado que ocorre um grande aumento na conservação dos recursos 
naturais da mesma tornando-a mais adequada à conformidade da legislação e melhorando os 
preços dos produtos e serviços oferecidos, assim como também, exige que sejam feitos alguns 
moderados investimentos na mesma. 
 Com relação ao indicador geração de renda no estabelecimento observa-se que a 
tecnologia também gera um impacto positivo nesse indicador (2,00), dado que a mesma contribui 
para gerar renda aumentando a segurança e, o montante de renda do produtor. 
 Para todos os critérios, os maiores níveis de impactos são sentidos pelos 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 4,00 2,50 3,25 
22. Segurança alimentar Sim 4,00 2,00 3,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Com relação ao ASPECTO SAÚDE, os impactos sociais da adoção da tecnologia refletiram-se 
mais intensamente no indicador segurança e saúde ocupacional (3,25), seguido do critério de 
segurança alimentar (3,00). 

No tocante ao critério de segurança e saúde ocupacional observa-se que a tecnologia 
impactou significativamente esse indicador, dado que a recomendação de não utilização de 
queimadas e herbicidas e inseticidas no sistema agrossilvipastoril, fazem com que diminua a 
exposição do trabalhador a fatores de insalubridade diminuindo a periculosidade do trabalho e a 
possibilidade contaminação com agentes químicos. 

Com relação ao critério segurança alimentar, a tecnologia em análise causa um moderado 
aumento na garantia da produção e na quantidade produzida. 
 Para todos os critérios, os maiores níveis de impactos são sentidos pelos produtores 
familiares. 
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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 2,25 1,25 1,75 
24. Condição de comercialização Sim 1,25 1,25 1,25 
25. Disposição de resíduos  Sim 7,00 5,00 6,00 
26. Gestão de insumos químicos Sim 2,50 1,50 2,00 
27. Relacionamento institucional Sim 3,50 1,50 2,50 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
Relativamente ao ASPECTO GESTÃO e ADMINISTRAÇÃO, todos os indicadores foram 

impactados significativamente e positivamente, sendo que o maior nível de impacto se deu no 
indicador disposição de resíduos (6,00) dado que no SAF os resíduos (restolhos da vegetação 
nativa) podem ser reaproveitados e incorporados ao solo servindo como fertilizantes para as áreas 
de produção e, desta forma otimiza a destinação ou tratamento final dos resíduos da produção. 

Também, a adoção da tecnologia gera importantes impactos no indicador de 
relacionamento institucional (2,50) devido ao moderado aumento na necessidade de utilização de 
assistência técnica e, à moderada necessidade de o produtor buscar o 
associativismo/cooperativismo com outros produtores, principalmente para os produtores 
familiares. 

Um outro critério que foi impactado positivamente foi o de gestão de insumos químicos 
(2,00) pois uma das recomendações do sistema agrossilvipastoril é, justamente, que o trabalhador 
utilize equipamentos de proteção individual (epi) e, que tenha o máximo cuidado em dar uma 
disposição final adequada nos recipientes e embalagens utilizados na propriedade. 

No tocante à dedicação e perfil do responsável (1,75) a tecnologia em análise requer um 
moderado aumento na variável de capacitação dirigida à atividade e no engajamento familiar, 
principalmente para os produtores familiares. 

Ainda, o indicador condição de comercialização é positivamente impactado (1,25). De fato, 
a utilização do SAF permite que o produtor possa fazer propaganda através da criação de uma 
marca própria onde o mesmo enaltece as qualidades ambientais e sociais do seu produto, assim 
como também permite uma maior cooperação com outros produtores locais. 
 Finalmente, vale ressaltar que para todos os critérios, os maiores níveis de impactos são 
sentidos pelos produtores familiares. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
Índice de Impacto Econômico 6,20 4,60 5,40 
Índice de Impacto Social 8,12 3,42 5,77 
Índice de Impacto Ambiental 10,50 4,50 7,50 

 
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 (7,50) resultante da melhoria da qualidade 
ambiental e da eficiência tecnológica. Também, o índice de impacto social foi significativo (5,77) e, 
os aspectos que mais contribuíram para a composição desse índice foram, em ordem decrescente: 
saúde e gestão e administração. Ainda, a tecnologia gerou um robusto indice de impacto 
econômico (5,40) e o respeito ao consumidor, a renda e o emprego/ocupação foram as variáveis 
que mais contribuíram para esse valor.  
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4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
6,25 3,47 4,86 

*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 4,86 no sistema AMBITEC Agro. Assim sendo, a terminação do sistema de 
produção agrossilvipastoril para a região da caatinga contribui positiva e significantemente, para a 
melhoria socioambiental na produção agropecuária da região nordeste do Brasil. 

Os principais impactos ecológicos desejáveis sobre o meio ambiente são oriundos do 
aumento da produtividade por unidade de área (efeito poupa terra); da prevenção de incêndios; 
da melhoria do estoque de carbono e da biodiversidade produtiva; do aumento da oferta de 
adubo orgânico/esterco/estrume e adubo verde/ fixação biológica de nitrogênio no local onde a 
mesma é implantada; do aumento da vegetação nativa, fauna silvestre e espécies/variedades 
tradicionais e; do aumento da área de preservação permanente da propriedade. Por outro, lado o 
SAF gera ainda impactos ecológicos desejáveis visto que o uso do mesmo contribui para diminuir: 
a competição com produção de alimentos; a pressão de deslocamento sobre áreas não agrícolas; a 
necessidade de água para processamento da produção na propriedade; o uso de pesticidas e 
fertilizantes; o uso de feno, silagem, forragem, rações e suplementos para os animais; o uso de 
combustíveis fósseis e eletricidade; a emissão de gases de efeito estufa e de material 
particulado/fumaça  e odores na atmosfera; a erosão, compactação e, a perda de matéria orgânica 
e nutrientes do solo; a turbidez da água; a exposição à contaminação direta/indireta por 
agrotóxicos e; os ecossistemas degradados. Os impactos ecológicos são mais sentidos para o 
segmento dos produtores patronais. 

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 varáveis que contribuem para a tecnologia gerar impactos 
socioambientais positivos decorrem do fato que a mesma: facilita a implementação de programas 
de transferência de conhecimentos e tecnologias; estimula a integração cultural entre os 
colaboradores e familiares; reduz os resíduos químicos e os contaminantes biológicos do produto 
final; aumenta a disponibilidade de fontes de insumos; permite ao animal um melhor acesso a 
agua, alimentos e suplementos de qualidade; proporciona mais conforto térmico e segurança ao 
recinto; maximiza a lotação dos animais na área pastejada; aumenta a qualificação para a 
atividade de mão-de-obra braçal e braçal especializada; aumenta a variável de capacitação local 
de curta duração e do nível básico; aumenta a conservação dos recursos naturais da propriedade 
tornando-a mais adequada à conformidade da legislação; aumentas os preços dos produtos e 
serviços oferecidos; aumenta os níveis de investimento na propriedade; aumenta a segurança e o 
montante de renda do produtor; diminui a exposição do trabalhador a fatores de insalubridade 
diminuindo a periculosidade do trabalho e a possibilidade contaminação com agentes químicos;  
dá mais garantia à produção aumenta a quantidade produzida; otimiza a destinação ou 
tratamento final dos resíduos da produção; aumenta a necessidade de utilização de assistência 
técnica; estimula o associativismo/cooperativismo; estimula o uso de equipamentos de proteção 
individual; racionaliza a disposição final adequada dos recipientes e embalagens utilizados na 
propriedade; aumenta a capacitação dirigida à atividade; estimula o engajamento familiar; 
permite ao produtor fazer propaganda através da criação de uma marca própria onde o mesmo 
pode enaltecer as qualidades ambientais e sociais do seu produto e; permite uma maior 
cooperação com outros produtores locais. Finalmente, os impactos socioambientais são mais 
sentidos pelo segmento dos agricultores familiares. 
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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 1,00 250  250,00 
2010 1,00 250  250,00 
2011 1,00 250  250,00 
2012 1,00 500  500,00 
2013 1,00 500  500,00 
2014 1,00 50  50,00 
2015 1,00 500  500,00 
2016 1,00 500  500,00 
2017 1,00 500  500,00 
2018 1,00 500  500,00 
2019 1,00 500  500,00 

 
A utilização do sistema agrossilvipastoril gera uma necessidade de mão-de-obra adicional 

para desenvolver as técnicas preconizadas pelo mesmo. Além dos empregos diretos, são gerados 
empregos indiretos na distribuição da madeira retirada por ocasião do raleamento, no 
processamento e distribuição da produção adicional, bem como nos demais setores da economia 
local, em função do aumento significativo da renda dos produtores que adotaram a tecnologia. 
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 e, como em 
2019 a expansão de área foi de 500 hectares e cada hectare de área adicional gera 1 emprego, em 
2019 o Sistema Agrossilvipastoril gerou 500 empregos ao longo da cadeia. 
 
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 0,00 0,00 0,00 
3. Know-who Sim 1,00 1,00 1,00 
4. Grupos de estudo Sim 1,00 1,00 1,00 
5. Eventos científicos Sim 1,00 1,00 1,00 
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 (1,00) para quase todos os critérios utilizados para medir tal 
aspecto. Somente o critério de interdisciplinaridade (coautorias) não sofreu alterações. 
 Diversidade de especialidades foi considerada positiva 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. 
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 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. 
 Já a adoção metodológica foi considerada neutra (0,00) com relação a este critério. 
 
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 1,00 1,00 
10. Fontes de recursos Sim 1,00 1,00 1,00 
11. Redes comunitárias Sim 1,00 1,00 1,00 
12. Inserção no mercado Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
A capacidade relacional com relação ao aspecto relações com interlocutores resultou em 

aumentos positivos (1,00) para a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que 
o critério de inserção no mercado não foi impactado (0,00). 
 A diversidade dos conhecimentos aprendidos teve aumento positivo pois há necessidade 
de ser 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 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 positiva pois o projeto permite captar 
recursos tantos da Embrapa como de outros órgãos de fomento à pesquisa. 

As redes de interações comunitárias (não científicas) têm um aumento positivos pois a 
metodologia permite a interação e trocas de experiência entre os mais diversos elos da cadeia 
produtiva. 
 A inserção no mercado foi considerada neutra, ou seja, o projeto não gera nenhuma 
influência sobre essa variável. 
 
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 1,00 1,00 
14. Infraestrutura operacional Sim 0,00 0,00 0,00 
15. Instrumental operacional Sim 1,00 1,00 1,00 
16. Instrumental bibliográfico Sim 1,00 1,00 1,00 
17. Informatização Sim 0,00 0,00 0,00 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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A capacidade científica e tecnológica com relação ao aspecto instalações resultou em 
aumentos positivos para a metade dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que a 
outra metade não foi impactada. 
 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. 
 Para a infraestrutura operacional não gerou impacto apresentando-se como neutra em 
relação a este critério. 

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

Já os critérios de informatização e, de compartilhamento da infraestrutura foram 
considerados como neutros e, portanto, não geraram nenhum impacto para este critério. 
 
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 0,00 0,00 0,00 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 3,00 3,00 3,00 
22. Contratações  Sim 3,00 3,00 3,00 
23. Custeios Sim 3,00 3,00 3,00 
*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 muito positivos (3,00) para a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. 
Sendo que o critério de infraestrutura foi considerado positivo (1,00) e, o de instrumental não 
gerou nenhum impacto (0,00). 
 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) foi considerado como sendo neutro e não gerou impactos em 
relação a este aspecto. 
 Ainda, o instrumental bibliográfico (aquisição) foi considerado muito positivo dado que a 
tecnologia em análise contribui para aumentar substancialmente o leque de material bibliográfico 
sobre o assunto. 
 Já os critérios de contratações e custeios foram considerados como muito 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 0,00 0,00 0,00 
27. Participação em eventos Sim 1,00 1,00 1,00 
28. Organização de eventos Sim 3,00 3,00 3,00 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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A capacidade organizacional com relação ao aspecto equipe/rede de pesquisa resultou em 
aumentos positivos para a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que o 
critério de organização de eventos teve aumento muito positivo e, os critérios de bancos de 
dados, plataformas de informação e adoção de sistemas de gestão não foram impactados pelo 
projeto. 
 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. 
 Também o projeto proporcionou um aumento positivo na realização de experimentos, 
avaliações, expedições e ensaios. 
 Ainda, os resultados do projeto foram considerados neutros em relação ao critério de 
bancos de dados, dado que não existe bancos de dados formados sobre os principais resultados 
do projeto. 
 O critério de participação em eventos resultou em aumento muito 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. 
 Ainda, o critério adoção de sistemas de gestão foi considerado neutro, dado que a mesmo 
não gerou nenhum impacto do ponto de vista de desenvolvimento institucional. 
 
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 1,00 1,00 1,00 
32. Unidades demonstrativas Sim 3,00 3,00 3,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,00 3,00 3,00 
34. Projetos de extensão Sim 1,00 1,00 1,00 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 1,00 1,00 1,00 
*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 a metade dos critérios utilizados para medir tal aspecto e, 
em aumentos positivos (1,00) para a outra metade dos critérios. 
 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 positivo pois o mesmo 
contribui de forma positiva para o processo de transferência/extensão. 
 O projeto em análise possibilitou a criação de várias unidades demonstrativas e gerou 
impacto muito positivo em relação ao aspecto transferência/extensão. 
 O critério de exposições na mídia/artigos científicos foi muito impactado 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. 
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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 3,00 3,00 3,00 
37. Artigos indexados Sim 3,00 3,00 3,00 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 3,00 3,00 3,00 
39. Teses e dissertações Sim 3,00 3,00 3,00 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,00 3,00 3,00 
*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 muito positivos para todos os critérios utilizados para medir tal aspecto.  

O critério de apresentações em congressos teve aumento positivo dado que a equipe do 
projeto fez várias apresentações do projeto em congressos nacionais, inclusive em congressos 
internacionais. 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados desenvolvidos a partir da 
tecnologia tiveram aumento muito 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. 

Teses, dissertações e TCCs desenvolvidos a partir da tecnologia tiveram aumento muito 
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 0,00 0,00 0,00 
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 1,00 1,00 
45. Marcos regulatório 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 tecnológicos 
resultaram em aumentos positivos apenas para três dos cinco critérios utilizados para medir esse 
aspecto. Já para os outros dois dos cinco critérios a tecnologia é neutra. 

Assim, os resultados finalísticos do projeto proporcionaram o aparecimento de novas 
práticas metodológicas, de produtos tecnológicos e, de marcos regulatórios (leis, normas) 
proporcionando impactos positivos para tais critérios. 
 Os critérios de patentes/registros e, variedades/linhagens foram considerados neutros, ou 
seja, o projeto em análise não gerou nenhum impacto para tais indicadores. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
5,88 5,88 5,88 

*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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O Sistema de Produção Agrossilvipastoril para a Região da Caatinga – SAF resultou em um 
índice de impacto de desenvolvimento institucional de 5,88 mostrando que esta tecnologia 
contribui para aprimorar o desenvolvimento institucional no Brasil. A tecnologia trouxe alterações 
positivas, em grande parte, dos critérios utilizados para medir o índice de impacto no 
desenvolvimento institucional.  
 A capacidade relacional apresenta índices positivos para quase todos os critérios utilizados 
para medir o desenvolvimento institucional. Apenas o critério de multidisciplinaridade (coautorias) 
não foi impactado. Todos os demais critérios utilizados para medir a capacidade relacional tiveram 
aumentos positivos e de mesma intensidade (entre 25% e 75%). Ainda, o índice de capacidade 
relacional foi igual a 4,00. 
 A capacidade científica e tecnológica apresenta maiores índices (muito positivos) para os 
critérios de instrumental bibliográfico, contratações e custeios, dado que o projeto aumenta 
significativamente a quantidade de material bibliográfico sobre o assunto, o número de 
bolsistas/consultores/pesquisadores visitantes e, o custeio de despesas de diárias, traslados e 
estadas. A metade dos demais critérios utilizados para medir a capacidade relacional tiveram 
aumentos positivos e de mesma intensidade (entre 25% e 75%) e, a outra metade não foi 
impactada (sem alteração ou alterações que representem reduções ou aumentos menores que 
25%). Ainda, o índice de capacidade científica-tecnológica foi de 6,50. 
 As contribuições do projeto para a capacidade organizacional foram consideradas muito 
positivas para os critérios de organização de eventos, cursos e treinamentos, unidades 
demonstrativas e, exposições na mídia/artigos de divulgação dado que a execução do projeto 
viabilizou muito os membros da equipe organizarem congressos, seminários, workshops e 
participarem de cursos e treinamentos, assim como também, possibilitou a implantação de 
unidades demonstrativas e facilitou a divulgação de ações e resultados na mídia nacional e 
internacional. Ainda, o projeto é neutro em relação aos critérios de bancos de dados, plataformas 
de informação e, de adoção de sistemas de gestão e de qualidade. Todos os demais critérios 
utilizados para medir a capacidade organizacional tiveram igual índice de impacto positivo. Ainda, 
o índice de capacidade organizacional foi de 7,75. 
 Finalmente, as contribuições do projeto para os produtos de P&D foram consideradas 
muito positivas para uma boa parte dos critérios, quais sejam: apresentação em congressos, 
artigos indexados, índices de impacto na Web os Science, teses e dissertações e livros/capítulos, 
boletins. Realmente, a execução do projeto em análise, proporcionou muitas apresentações em 
congressos, seminários e workshops, aumentou o número de artigos indexados sobre o assunto, 
aumentou as buscas na Web, possibilitou o desenvolvimento de várias teses, dissertações e tccs 
baseados nas ações e resultados do projeto. Ainda, as contribuições do projeto foram 
consideradas neutras para os critérios de patentes/registros e, variedades/linhagens. Todos os 
demais critérios utilizados tiveram igual índice de impacto positivo (1,00). Ainda, o índice de 
produtos de P&D foi de 9,00. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A tecnologia Sistema de Produção Agrossilvipastoril para a Caatinga (SAF) substitui a 
prática estanque existente da agricultura itinerante do desmatamento e das queimadas, da 
exploração pastoril do sobrepastejo e da extração exaustiva da madeira, pela fixação da 
agricultura, pelo raleamento, pelo pastejo conservador, pelo manejo florestal sustentado e pela 
integração entre estes componentes. 

As vantagens mais importantes estão no aumento da produtividade agrícola. Por exemplo, 
onde antes se produzia 500 quilos de grãos por hectare, passa-se a produzir 1300 quilos por 
hectare. Na pecuária, observa-se que na área onde antes de se aplicar a tecnologia obtinha-se 8 
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quilos de carne por hectare passa-se a obter 60 quilos de carne por hectare, aumentando 
substancialmente o peso vivo do animal. Isto tudo leva a um incremento e estabilidade da renda 
familiar, sustentabilidade da produção, sustação e controle da degradação ora vigente nos 
sistemas de produção do Semi-Árido Nordestino, com reflexos positivos sobre a redução do êxodo 
rural. 

Quanto aos impactos ecológicos, o SAF gera significativos impactos positivos em todos os 
critérios utilizados para medir o aspecto de eficiência tecnológica. Esta tecnologia permite gerar 
impactos positivos para todos os indicadores dimensionados. Assim, os critérios que mais 
contribuíram para a melhoria dos indicadores ecológicos foram, em ordem decrescente: mudança 
no uso direto da terra, uso de insumos agrícola, emissões à atmosfera, qualidade do solo, 
conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, consumo de água, consumo de energia, 
mudança no uso indireto da terra, uso de insumos veterinários e matérias-primas e, geração 
própria, aproveitamento, reuso e autonomia. 

Ainda, a tecnologia em análise gerou impactos socioambientais positivos com relação a 
todos os aspectos (assim como também em quase todos os critérios) analisados, ou seja, todos os 
aspectos relativos a RESPEITO AO CONSUMIDOR, TRABALHO/EMPREGO, RENDA, SAÚDE e GESTÃO 
e ADMINISTRAÇÃO são impactados positivamente pela adoção da referida tecnologia. Desta 
forma, os critérios que mais contribuíram para a melhoria dos indicadores socioambientais foram, 
em ordem decrescente: valor da propriedade, disposição de resíduos, capital social, qualidade do 
produto, segurança e saúde ocupacional, segurança alimentar, bem-estar e saúde animal, 
qualificação e oferta de trabalho, relacionamento institucional, gestão de insumos químicos, 
geração de renda do estabelecimento, capacitação, dedicação e perfil do responsável e, condição 
de comercialização.  

Finalmente, tanto os impactos ecológicos como os socioambientais refletem-se mais 
intensamente no grupo de produtores familiares. 

Já com relação à análise dos impactos da tecnologia no desenvolvimento institucional, 
observa-se que o Sistema de Produção Agrossilvipastoril para a Região da Caatinga – SAF gerou 
impactos positivos para a grande maioria dos indicadores utilizados. Logo, 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: os produtos de P&D, a capacidade organizacional, a 
capacidade científica-tecnológica e, por último, a capacidade relacional. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Carnaubal CE 3 0 0 0 3 
Crateús CE 2 2 0 0 4 
Caxias MA 1 0 0 0 1 
Elesbão Veloso PI 2 0 0 0 2 
Independência CE 2 0 0 0 2 
Morrinhos CE 1 0 0 0 1 
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Richão do Jacuípe BA 1 0 0 0 1 
Santana do Acaraú CE 1 0 0 0 1 
Sobral CE 1 2 0 0 3 
Tauá CE 2 0 0 0 2 
Quixeramobim CE 2 0 0 0 2 
Total  18 4 0 0 22 

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 

Embrapa Caprinos e Ovinos CE Sobral  10 
     
     
Total    10 

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. Ressalte-se que foi feita uma reunião com todos conjuntamente, 
discutindo-se cada critério de avaliação e, no final tirou-se a conclusão sobre um valor final para 
cada critério. 
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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 Função 
 Espedito Cezário Martins Pesquisador 
 Zenildo Ferreira Holanda Filho Analista 
   
   
   

 
Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 
 Cicero Cartxo de Lucena Embrapa 
 Carlos Alberto Ramalho Embrapa 
 Francisco Eden Paiva Fernades Embrapa 
   
   

 


