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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
Terminação de Cordeiros em Confinamento 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 

 
Eixo de Impacto do VI PDE 

X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 
 Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

O mercado da carne ovina está crescendo, em função da grande aceitação deste produto 
pela sociedade brasileira, notadamente da Região Nordeste. Os reflexos deste crescimento são 
sentidos no aumento dos pontos de vendas e restaurantes especializados. 

O produto final dos agricultores tradicionais do Nordeste não atende aos padrões exigidos 
pelo mercado consumidor. Geralmente, neste sistema os animais são acabados em pastagem 
nativa, sendo abatidos em idade avançada o que compromete a qualidade da carne 
principalmente no tocante ao sabor, odor, maciez e suculência, atributos exigidos pelo 
consumidor atual. Ainda, a exposição da pele a arame farpado, espinhos, abcessos causados por 
linfadenite caseosa, sarna demodécica, etc, por prolongado espaço de tempo, contribui, de forma 
significativa, para o aumento do percentual de peles com defeitos que chegam aos curtumes, 
comprometendo a qualidade do produto. Ressalte-se que, em geral, tanto a agroindústria da 
carne como a da pele operam com grande capacidade ociosa, não ultrapassando os 50% de sua 
capacidade instalada. 

A terminação de cordeiros em confinamento é uma prática que consiste na seleção e 
confinamento de ovinos jovens, machos e/ou fêmeas, com vistas a prepará-los para o abate, num 
curto espaço de tempo, mesmo durante a época de carência alimentar nas pastagens. Isto tem 
causado boas expectativas no âmbito do setor produtivo, em função da redução de custos obtida 
com o confinamento na época seca. Outras vantagens da terminação de cordeiros em 
confinamento são: 
- Reduz a idade de abate de 10 a 12 meses para 05 a 06 meses; 
- Disponibiliza a forragem das pastagens, que já é escassa, para as demais categorias de animal do 
rebanho; 
- Agiliza o retorno do capital aplicado; 
- Permite a produção de carne de boa qualidade, também na época seca ou na entre safra; 
- Contribui para a produção de peles de primeira categoria, auferindo uma receita indireta ao 
processo de terminação de cordeiros; 
- Tem garantia de mercado para os produtos carne e pele. 

Ao iniciar o confinamento, os cordeiros deverão apresentar, no mínimo, de 15 kg de peso 
vivo e após 70 dias alcançarem um peso corporal da ordem de 26 a 30 kg. Nas condições descritas 
acima, a carne dos cordeiros atende, prontamente, às exigências do mercado consumidor. A 
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simplicidade da prática tem se apresentado como uma solução de mercado para muitos 
produtores, sobretudo daqueles que povoam as áreas semi-áridas do Nordeste brasileiro, 
notadamente, durante a fase da carência alimentar nas pastagens nativas. 
 

 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1999 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2001 

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

 
1.7. Ano de Início da Adoção:  2001 

 

1.8. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

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

 
1.9. Beneficiários 

Os beneficiários diretos da tecnologia são os produtores de carne ovina voltados para 
mercados exigentes quanto à qualidade e regularidade de oferta. Especialmente produtores com 
suas unidades produtivas localizadas em regiões onde há limitações na produção de alimentos em 
determinadas épocas do ano devido ao clima, desde que haja a possibilidade de produção noutras 
épocas com a possibilidade de fazer estoques e/ou aquisições para as épocas de maior carência, 
normalmente as épocas de seca. Cabe ressaltar, no entanto, que a tecnologia se destina, 
principalmente, a produtores que estejam dispostos a adotar níveis tecnológicos mais elevados, 
permitindo a produção de carne de forma intensiva, especialmente onde o fator terra é escasso e, 
consequentemente, caro. 
Além dos beneficiários diretos, a terminação de cordeiros em confinamento impacta 
positivamente os demais elos da cadeia produtiva (beneficiários indiretos), fornecendo alimentos 
de melhor qualidade com maior regularidade ao longo do ano, representando uma melhoria 
significativa na qualidade dos alimentos oferecidos ao consumidor final. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

O incremento da capacidade produtiva e, em consequência, o desfrute dos rebanhos 
ovinos, vem se tornando uma prioridade global. O aumento na demanda por produtos de origem 
animal no mundo em desenvolvimento é devido, principalmente, ao crescimento econômico. 
Ressalte-se também, que no período de 1982 a 1994, o consumo de carne ovina aumentou 5,4% 
ao ano, enquanto o crescimento da população humana foi de, apenas, 2,1% ao ano. Até o ano de 
2020, a previsão é de que o consumo de carne desta espécie animal tenha um crescimento da 
ordem de 2,8% ao ano. O rebanho ovino do Brasil no ano de 2018 era da ordem de 18.948.934 de 
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cabeças. Deste efetivo total, 67% estão na Região Nordeste (cerca de 12.634.412 de cabeças), 21% 
na Região Sul (4.010.916 cabeças), 5,5% na Região Centro-Oeste (1.027.452 cabeças), 3,5% na 
Região Norte (665.370 cabeças) e 3% na Região Sudeste (610.784 cabeças) (IBGE, 2020). 

No Brasil e particularmente no Nordeste, a demanda por carne ovina cresceu 
significativamente nos últimos anos, o que serviu de estímulo ao setor intermediário da cadeia 
produtiva, a investir na implantação de uma estrutura agro-industrial para abate de caprinos e 
ovinos. Entretanto, esta estrutura vem operando com elevada capacidade ociosa, o que justifica 
maiores investimentos e geração de tecnologias capazes de atender às necessidades da sociedade. 
 
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 29 8,40 0,42 58,38 60% 35,03 110.000 3.853.080,00 
2003 22,3 29,1 7,64 0,38 51,57 60% 30,94 121.000 3.744.127,20 
2004 22,4 29,3 6,81 0,34 46,65 60% 27,99 133.100 3.725.389,14 
2005 22,4 29,4 6,70 0,33 46,57 60% 27,94 146.400 4.090.708,00 
2006 22,5 29,4 6,47 0,32 44,32 60% 26,59 151.000 4.015.536,00 
2007 22,6 29,5 7,08 0,35 48,50 60% 29,10 155.000 4.510.686,00 
2008 22,65 29,55 6,36 0,32 43,56 55% 23,96 158.000 3.785.711,60 
2009 22,7 29,6 7,40 0,37 50,69 45% 22,81 168.000 3.832.164,00 
2010 22,8 29,7 6,68 0,33 45,76 40% 18,30 170.000 3.111.816,00 
2011 22,9 29,8 7,12 0,36 48,77 35% 17,07 170.000 2.901.696,00 
2012 22,95 29,85 7,38 0,37 50,55 30% 15,17 175.000 2.653.980,00 
2013 23 29,9 7,69 0,38 52,68 25% 13,17 180.000 2.370.645,00 
2014 23,5 30 8,06 0,40 51,99 20% 10,40 190.000 1.975.620,00 
2015 24 31 8,50 0,43 59,07 15% 8,86 200.000 1.772.100,00 
2016 24,5 32,5 8,54 0,43 67,89 12% 8,15 210.000 1.710.828,00 
2017 25 33 9,14 0,46 72,66 10% 7,27 230.000 1.671.180,00 
2018 25 34 8,96 0,42 80,22 7% 5,62 230.000 1.291.542,00 
2019 25,5 35 9,00 0,41 85,09 6% 5,11 260.000 1.327.404,00 
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3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 
 

Se aplica: sim ( X  )   não (   ) 

 
Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Custos 
Anterior 

R$/cabeça 

Custo 
Atual 

R$/cabeça 

Economia 
Obtida  

R$/cabeça 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  

R$/cabeça 

Área de 
Adoção 
(Hectare) 

Benefício 
Econômico  

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

2002 141,14 132,67 8,47 60% 4,17 110.000 458.700,00 
2003 128,41 120,71 7,70 60% 3,79 121.000 458.832,00 
2004 114,43 107,57 6,86 60% 3,38 133.100 450.410,00 
2005 112,53 105,78 6,75 60% 3,88 146.400 567.446,40 
2006 108,62 102,10 6,52 60% 3,21 151.000 484.710,00 
2007 118,87 111,73 7,14 60% 2,51 155.000 388.740,00 
2008 106,89 100,48 6,41 55% 2,48 158.000 391.050,00 
2009 124,36 116,89 7,47 45% 2,07 168.000 347.004,00 
2010 112,27 105,54 6,73 40% 2,21 170.000 375.360,00 
2011 119,63 112,45 7,18 35% 2,06 170.000 349.860,00 
2012 123,96 116,52 7,44 30% 1,83 170.000 311.100,00 
2013 129,25 121,50 7,75 25% 1,44 180.000 259.200,00 
2014 135,45 127,32 8,13 20% 1,00 190.000 190.000,00 
2015 142,86 134,29 8,57 15% 0,60 200.000 120.600,00 
2016 143,40 134,80 8,60 12% 0,61 210.000 127.058,40 
2017 153,47 144,27 9,20 10% 0,51 230.000 116.886,00 
2018 150,45 141,43 9,02 7% 0,63 230.000 145.338,34 
2019 151,13 142,07 9,06 6% 0,54 260.000 141.336,00 
 
 
3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas 

 
 
 

Se aplica: sim (   )   não ( X  ) 
 
 
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$/cabeça 

Renda com 
Produto 

Atual  
R$/cabeça 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$/cabeça 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/cabeça 

Área de  
Adoção 
(Hectare) 

Benefício  
Econômico  

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

2002 184,83 268,00 83,17 60% 49,90 110.000 5.489.377,40 
2003 170,46 244,68 74,22 60% 44,53 121.000 5.388.411,60 
2004 152,58 219,53 66,96 60% 40,17 133.100 5.347.110,25 
2005 150,04 216,63 66,58 60% 39,95 146.400 5.848.548,26 
2006 145,48 209,10 63,62 60% 38,17 151.000 5.764.087,40 
2007 159,90 229,60 69,69 60% 41,82 155.000 6.481.390,17 
2008 144,12 206,82 62,70 55% 34,49 158.000 5.449.024,83 
2009 168,03 241,01 72,98 45% 32,84 168.000 5.517.643,48 
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2010 152,37 218,33 65,96 40% 26,38 170.000 4.485.267,78 
2011 163,07 233,42 70,35 35% 24,62 170.000 4.186.055,71 
2012 169,34 242,27 72,94 30% 21,88 175.000 3.829.153,13 
2013 176,95 253,04 76,09 25% 19,02 180.000 3.423.977,78 
2014 189,46 266,06 76,59 20% 15,32 190.000 2.910.483,22 
2015 204,09 289,97 85,89 15% 12,88 200.000 2.576.577,23 
2016 209,13 305,15 96,03 12% 11,52 210.000 2.419.882,36 
2017 228,38 331,61 103,23 10% 10,32 230.000 2.374.267,38 
2018 223,89 334,94 111,05 7% 7,77 230.000 1.787.892,25 
2019 229,40 346,35 116,95 6% 7,02 260.000 1.824.401,66 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

O principal impacto econômico é o aumento da produtividade e está relacionado, 
principalmente, com a redução de mortalidade e o aumento do ganho de peso dos ovinos, 
principalmente na época de maior carência alimentar em pastagens nativas. Outros aspectos 
relevantes são a oferta de produtos de qualidade ao longo do ano favorecendo relações 
contratuais entre produtores e agroindustriais da carne além de contribuir, significativamente, 
para a melhoria da qualidade da pele, permitindo uma maior agregação de valor ao produto 
comercializado. Ressalte-se que a terminação de cordeiros em confinamento também contribui 
para a redução dos custos de produção. A estimativa da margem bruta de renda do confinamento 
de cordeiros varia de R$ 5,00 a R$ 12,00 por animal confinado, dependendo das oportunidades de 
compra e venda dos cordeiros. Vale salientar, que a tecnologia ainda proporciona outros 
benefícios indiretos, tais como: o mais rápido retorno do capital investido, a melhoria da 
qualidade da pele, e a liberação da pastagem para as demais categorias do rebanho 

Considerando-se o aumento de produtividade, no ano de 2019, a adoção desta tecnologia 
provocou um incremento de produtividade que gerou um ganho unitário de R$ 85,09 por animal e 
R$ 1.327.404,00 de benefícios econômicos na Região. Por outro lado, quando se considera o efeito 
sobre a redução dos custos, a adoção desta tecnologia provocou uma redução dos custos de 
produção, que gerou uma economia de R$ 9,06 para cada animal produzido resultando em R$ 
141.336,00 de benefícios econômicos na Região, durante o ano de 2019. Ainda, quando se 
considera o ganho por agregação de valor, a adoção proporcionanou em 2019 uma renda 
adicional de R$ 116,95 por cada animal e R$ 1.824.401,66 de benefício econômico. A Embrapa 
através da realização de pesquisas nesta área foi responsável por 6% dos impactos gerados, 
cabendo os 94 % restantes a outros agentes, tais como Universidades, Empresas de Extensão 
Rural, Escolas e os próprios fornecedores dos anti-helmínticos. 

Ressalte-se que a diminuição da participação da Embrapa, 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. 
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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 401.842,45 43.190,35                144,87 84.598,41 0,00 529.776,08 
2000 390.138,77 51.425,58                402,15 76.689,52 0,00 518.656,02 
2001 368.912,57 44.336,64 1.230,80 69.063,90 120.861,82 604.405,73 
2002 314.133,59 32.456,20 1.204,57 50.407,51 98.014,60 496.216,47 
2003 300.099,06 33.901,16 1.348,52 45.862,34 84.080,95 465.292,03 
2004 244.087,50 41.721,31 1.844,82 36.327,46 74.925,39 398.906,48 
2005 240.037,22 34.543,04 2.242,93 35.724,66 73.682,11 386.229,96 
2006 231.694,91 34.909,30 2.714,87 32.327,88 66.810,96 368.457,92 
2007 217.325,87 32.967,84 3.220,54 27.290,70 56.400,78 337.205,73 
2008 100.510,00 15.348,12 1.218,54 23.632,94 45.647,93 186.357,53 
2009 81.200,62 11.066,15 1.003,32 26.832,61 44.412,60 164.515,30 
2010 55.716,05 5.359,33 708,85 26.731,44 36.755,73 125.271,40 
2011 37.495,29 2.015,16 371,17 11.868,06 12.659,27 64.408,95 
2012 22.016,08 923,79 186,23 5.164,93 5.902,78 34.193,81 
2013 18.659,39 882,11 98,86 3.497,03 2.797,62 25.935,01 
2014 16.981,01 490,87 91,30 2.015,57 1.343,71 20.922,46 
2015 14.227,07 229,97 42,57 1.214,79 607,40 16.321,80 
2016 9.330,20 102,60 28,71 1.138,10 569,05 11.168,66 
2017 8.692,80 76,10 22,34 570,96 570,96 9.933,16 
2018 7.403,53 64,82 19,33 526,80 421,44 8.435,92 
2019 5.639,73 50,29 12,33 476,26 370,43 6.549,04 

 
3.2.2. Análise dos Custos 

Primeiramente é importante ressaltar que a Tabela de Custos não apresenta os dados 
referentes ao período da pesquisa devido à inexistência dos mesmos. Não existe na Embrapa 
Caprinos e Ovinos arquivos de dados referentes a tal período. Ainda, o universo dos dados foi o 
máximo possível que se conseguiu devido a dificuldade de resgatar tais dados. 

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. 
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. 
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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 (1999 a 2019), responderam por cerca de 83%, em 
média, dos custos totais de desenvolvimento e transferência da tecnologia terminação de 
cordeiros em confinamento. 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%) 

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

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

Cordeiros em Confinamento, 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 102,8% que é bastante superior à taxa mínima de 
atratividade (6%), significando que o investimento nesta pesquisa é viável. 
*** Relação Benefício/Custo de 3,67 (superior a um) mostrando que os benefícios são bem 
superiores aos custos do projeto em análise. 
*** Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 28.269.000,00 (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). 
 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 
Programa Rota do Cordeiro 
EMATERCE – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Ceará 
Prefeitura Municipal de Tauá-CE através da Secretaria Municipal de Agricultura 
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ASCOCI – Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos dos Inhamuns 
SEBRAE- Crato/CE 
IFCE – Crato/CE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
Assosociação dos Produtores de Caprinos e Ovinos de Farias Brito - CE 
Secretaria Municipal de Agricultura de Farias Brito - CE 
Secretaria Municipal de Agricultura de Campos Sales - CE 
 
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 1,85 3,43 2,64 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 0,93 1,72 1,33 
3. Consumo de água Sim -0,11 -0,20 -0,15 
4. Uso de insumos agrícola  Sim -0,09 -0,16 -0,13 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim -3,08 -5,72 -4,40 
6. Consumo de energia Sim -1,93 -3,58 -2,75 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,00 0,00 0,00 
8. Emissões à atmosfera Sim -1,05 -1,95 -1,50 
9. Qualidade do solo Sim 2,67 4,96 3,81 
10. Qualidade da água Sim 0,00 0,00 0,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,47 0,88 0,68 
* 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 
Terminação de Cordeiros em Confinamento impactou positivamente os seguintes critérios: 
mudança no uso direto da terra, mudança no uso indireto da terra, qualidade do solo e, 
conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. Por outro lado, os critérios: consumo de 
água, uso de insumos veterinários e matérias-primas, consumo de energia e, e emissões à 
atmosfera são impactados de forma negativa por esta tecnologia. Os demais critérios utilizados 
para determinar o aspecto de eficiência tecnológica não são impactados pela Terminação de 
Cordeiros em Confinamento.  

Considerando-se o indicador mudança no uso direto da terra verifica-se que a tecnologia 
impacta positivamente este indicador (2,64), dado que a mesma gera um grande aumento na 
produtividade por unidade de área (efeito poupa terra). Realmente, a utilização da tecnologia 
concentra a produção de pastagens em áreas menores, o que diminui substancialmente a 
necessidade de utilização de terras para a produção de ovinos de corte.  

Com relação ao indicador mudança no uso indireto da terra, observa-se que a tecnologia 
acarreta um impacto positivo para este indicador (1,33), dado que a utilização da mesma diminui 
moderadamente a competição com produção de alimentos e, a pressão de deslocamento sobre 
áreas não agrícolas. 

No tocante ao indicador de qualidade do solo observa-se um significativo impacto positivo 
(3,81), pois a tecnologia gera uma moderada diminuição da erosão e uma grande diminuição da 
compactação dos solos. Realmente, com o confinamento dos animais, tem-se uma redução dos 
riscos de erosão além de uma grande diminuição na compactação do solo, visto que não ocorre 
pastejo, pelo fato dos animais ficarem confinados numa pequena área. 
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Considerando-se a conservação da biodiversidade e recuperação ambiental a tecnologia 
diminui substancialmente as perdas de vegetação nativa, por não haver pastejo direto, além de, 
também, não destruir corredores de fauna silvestre dentro da unidade produtiva. Com isso, a 
tecnologia apresenta um coeficiente de impacto positivo (0,68) neste indicador. 

Já com relação ao critério de uso de insumos veterinários e matérias-primas observa-se 
significativos impactos negativos (-4,40), tendo em vista que apesar da tecnologia acarretar uma 
moderada diminuição na utilização de produtos veterinários, a utilização da mesma acarreta um 
grande aumento no uso de feno, silagem, forragem, rações e, necessidade de suplementos, 
resultando em impactos negativos. 

No tocante ao consumo de energia, a tecnologia impacta negativamente este indicador (-
2,75) devido ao aumento no uso de combustíveis fósseis e da eletricidade. 

Considerando-se o critério de emissões à atmosfera observa-se também que a tecnologia 
gera impactos negativos para este indicador (-1,50), dado que o confinamento dos animais 
acarreta o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, assim como também, aumenta os 
odores e ruídos do ambiente onde os animais encontram-se confinados. 

Em relação ao critério consumo de água a tecnologia acarreta um leve impacto negativo (-
0,15) dado que a mesma aumenta a necessidade de se usar mais água para processamento das 
atividades, incluindo a água para dessedentação dos animais. 

Também, o critério de uso de insumos agrícola apresenta um leve impacto negativo (-0,13) 
devido à necessidade de se usar fertilizantes para produzir o alimento volumoso (pastagens 
cultivadas) que será fornecido aos animais. 

Ressalte-se ainda que os critérios de geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia 
e, qualidade da água não são impactados pela Terminação de Cordeiros em Confinamento.  

Finalmente, vale salientar que os impactos em todos os critérios utilizados 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 2,67 1,44 2,05 
13. Capital social Sim 3,77 2,03 2,90 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim 12,71 6,84 9,78 
* 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 nos critérios de qualidade do produto, bem-estar e saúde animal e capital 
social, ou seja, a tecnologias gerou impactos positivos para todos os critérios utilizados para medir 
este aspecto. 

O critério impactado com maior intensidade foi o de bem-estar e saúde animal (9,78), 
principalmente, do animal sob confinamento. 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 
confinada. Os impactos refletem-se mais intensamente para os produtores familiares.  

Ainda, observa-se que a tecnologia contribui positivamente para melhorar o capital social 
(2,90) da população brasileira dado que a mesma facilita a integração entre os colaboradores e 
familiares e, o engajamento em movimentos sociais, assim como também, pode ser utilizada como 
programas de transferência de conhecimentos e tecnologias para os produtores. Esses impactos 
refletem-se mais intensamente para os produtores familiares. 
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Também, a qualidade do produto é impactada positivamente pela terminação de cordeiros 
em confinamento (2,05) dado que o uso da tecnologia reduz os resíduos químicos do produto 
final, assim como também, aumenta a disponibilidade de fontes de insumos. Ainda, os impactos 
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 4,37 2,35 3,36 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 4,24 2,28 3,26 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 0,70 0,38 0,54 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 
2,76 1,49 2,13 

* 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 a todos os critérios utilizados para medir este indicador, sendo que 
todos eles exceto o critério de qualidade do emprego/ocupação, apresentaram indicadores 
maiores que um (1), o que reforça que esta tecnologia impacta significativamente estes três 
indicadores.  

Analisando-se as variáveis que influenciam o indicador qualificação e oferta de trabalho 
(3,26) 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 
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 (3,36) 
observa-se que houve um grande aumento na variável de capacitação local de curta duração e um 
moderado aumento da capacitação de nível básico, sendo que o impacto é maior para o produtor 
familiar. 

Em relação ao indicador oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre 
gêneros,  gerações e etnias (2,13) observa-se que a tecnologia contribui para a equidade de 
gêneros e de gerações. Realmente, a tecnologia facilita o engajamento das mulheres e dos 
jovens/idosos no processo produtivo. Os maiores níveis de impacto refletem-se para o produtor 
familiar. 

Ainda, o indicador qualidade do emprego/ocupação é positivamente impactado (0,54) visto 
que a tecnologia em análise poderá prevenir que o trabalhador exerça jornadas de trabalho 
maiores que 44 horas semanais, assim como também, viabiliza o recebimento dos auxílios 
trabalhistas (principalmente os auxílios moradia e alimentação). Também, os maiores impactos se 
refletem para o segmento dos pequenos produtores. 
 
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 9,62 5,18 7,40 
20. Valor da propriedade  Sim 8,35 4,50 6,43 
* 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 geração de renda no estabelecimento foi impactado com mais 
intensidade (7,40). Realmente, a terminação de cordeiros em confinamento contribui para gerar 
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renda aumentando a segurança, a estabilidade e o montante de renda do produtor. Ressalte-se 
que os maiores níveis de impactos são sentidos pelos produtores familiares. 
 Com relação ao indicador valor da propriedade observa-se que a tecnologia também gera 
um impacto significativo nesse indicador (6,43) dado que a terminação de cordeiros em 
confinamento exige que sejam feitos alguns investimentos na propriedade e, como a área utilizada 
para criar os animais é menor isso contribui para a conservação dos recursos naturais da 
propriedade. Também, 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 0,39 0,21 0,30 
22. Segurança alimentar Sim 10,99 5,92 8,45 
* 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 alimentar, que foi impactado positivamente (8,45). 
Portanto, a tecnologia contribui para aumentar substancialmente a segurança alimentar, dado que 
a terminação de cordeiros em confinamento pode garantir e regularizar a produção e a oferta de 
carne ovina, mais intensamente para os produtores familiares. 

No tocante ao critério de segurança e saúde ocupacional observa-se que a tecnologia causa 
um leve impacto positivo neste indicador (0,30), dado que as instalações dos apriscos para o 
manejo dos animais fazem com que diminua a exposição do trabalhador fatores de insalubridade 
tais como calor/frio/umidade. 
 
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 9,05 4,87 6,96 
24. Condição de comercialização Sim 6,18 3,33 4,75 
25. Disposição de resíduos  Sim 3,71 2,00 2,85 
26. Gestão de insumos químicos Sim 1,09 0,59 0,84 
27. Relacionamento institucional Sim 7,64 4,11 5,88 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Relativamente ao ASPECTO GESTÃO e ADMINISTRAÇÃO, quase todos os indicadores foram 
impactados significativamente e positivamente, sendo que o maior nível de impacto se deu no 
indicador dedicação e perfil do responsável (6,96) decorrente do aumento da necessidade de 
capacitação dirigida à atividade, das horas de permanência no estabelecimento, do engajamento 
familiar, do uso de sistema contábil e de um modelo formal de planejamento, principalmente para 
os produtores familiares. 

Também, a adoção da tecnologia gera substanciais impactos no indicador de 
relacionamento institucional (5,88) devido ao grande aumento na necessidade de utilização de 
assistência técnica e, à moderada necessidade de o produtor buscar o 
asociativismo/cooperativismo com outros produtores, principalmente para os produtores 
familiares. 

Ainda, o indicador condição de comercialização é significativamente impactado (4,75). De 
fato, ocorre uma substancial melhora nas condições de comercialização devido ao fato de que a 
adoção da tecnologia permite ao produtor, principalmente o produtor familiar, efetuar a venda 
direta/antecipada/cooperada, assim como também, fazer propaganda/marketing do seu produto. 
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Em relação ao indicador disposição de resíduos, o mesmo é impactado positivamente 
(4,00), dado que os resíduos do confinamento podem ser reaproveitados como fertilizantes para 
as áreas de produção, principalmente para os produtores familiares. 

O indicador gestão de insumos químicos gera um leve impacto positivo (0,84) dado que a 
tecnologia estimula a utilização de equipamentos de proteção individual (epi) pelos trabalhadores, 
assim como também, orienta o produtor a dar uma disposição final adequada aos recipientes e 
embalagens utilizadas no processo de produção. Também, o nível de impacto é maior para  os 
pequenos produtores. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
Índice de Impacto Econômico 5,32 3,96 4,64 
Índice de Impacto Social 5,67 4,27 4,97 
Índice de Impacto Ambiental 0,04 0,12 0,08 
 

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 social (4,97) e, os aspectos que mais contribuíram para a 
composição desse índice foram, em ordem decrescente: gestão e administração e saúde. 
Também, o índice de impacto econômico foi substancial (4,64) e o respeito ao consumidor, a 
renda e o emprego/ocupação foram as variáveis que mais contribuíram para esse valor. Ainda, a 
tecnologia gera um moderado índice de impacto ambiental (0,08) resultante da melhoria da 
eficiência tecnológica e da qualidade ambiental. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
3,02 1,42 2,22 

*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 2,22 no sistema AMBITEC Agro. Assim sendo, a terminação de cordeiros em 
confinamento contribui positivamente para a melhoria socioambiental na produção de ovinos 

Os principais impactos ecológicos desejáveis sobre o meio ambiente são oriundos da 
redução da área necessária para pastagens, menor compactação do solo nas áreas de produção de 
forragem, diminuição da erosão, menores perdas de biodiversidade e de corredores de fauna, 
diminui a pressão de deslocamento sobre áreas não-agrícolas, além de reduzir a competição com 
a produção de alimentos. Por outro lado, alguns impactos indesejáveis a serem considerados são: 
o aumento da necessidade de ração, volumoso e suplementos, aumento do uso de combustíveis 
fósseis e eletricidade, assim como também, joga na atmosfera mais gases de efeito estufa e 
aumenta os odores e ruídos do ambiente. 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 variáveis que contribuem para a tecnologia gerar impactos 
socioambientais positivos são: a tecnologia 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 confinada; reduz os resíduos químicos do produto final; aumenta a 
qualificação para a atividade da mão-de-obra braçal e braçal especializada; gera renda 
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aumentando a segurança, a estabilidade e o montante de renda do produtor; aumenta os 
investimentos na propriedade; contribui para a conservação dos recursos naturais da propriedade; 
possibilita o reaproveitamento dos resíduos da produção; aumenta a segurança alimentar; 
aumenta a necessidade de capacitação dirigida à atividade; cria a necessidade de uso de sistema 
contábil e de um modelo formal de planejamento; aumenta a necessidade de utilização de 
assistência técnica; incentiva o asociativismo/cooperativismo; facilita a venda 
direta/antecipada/cooperada e; facilita ao produtor fazer propaganda/marketing do seu produto. 
Os impactos socioambientais são mais sentidos pelo segmento dos agricultores familiares. 
 
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    
2010 0,03    
2011 0,03    
2012 0,03    
2013 0,03 5.000  150 
2014 0,03 10.000  300 
2015 0,03 10.000  300 
2016 0,03 10.000  300 
2017 0,03 20.000  600 
2018 0,03 0  0 
2019 0,03 30.000  900 

 
 

A adoção da terminação de cordeiros em confinamento não implica um aumento 
significativo de empregos diretos, visto que, no confinamento as atividades relacionadas ao 
manejo podem ser feitas pelas mesmas pessoas já empregadas no processo tradicional 
(terminação a pasto). 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 terminação de cordeiros em confinamento 
gerou 900 empregos diretos para o segmento da ovinocultura brasileira.  
 
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 3,0 1,0 2,0 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 3,0 1,0 2,0 

3. Know-who Sim 3,0 1,0 2,0 

4. Grupos de estudo Sim 1,0 1,0 1,0 

5. Eventos científicos Sim 1,0 1,0 1,0 

6. Adoção metodológica Sim 3,0 1,0 2,0 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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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 pelos 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  3,0 1,0 2,0 
8. Interatividade  3,0 3,0 3,0 
9. Know-who  3,0 1,0 2,0 
10. Fontes de recursos  3,0 1,0 2,0 
11. Redes comunitárias  1,0 1,0 1,0 
12. Inserção no mercado  1,0 1,0 1,0 
*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 para quase todos os critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que o 
critério de interatividade teve aumento muito positivo (3,00). 
 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 muito 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 tanto da Embrapa como de outros órgãos de fomento à pesquisa. 

As redes de interações comunitárias (não científicas) têm um aumento 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 3,0 1,0 2,0 
14. Infraestrutura operacional Sim 3,0 3,0 3,0 
15. Instrumental operacional Sim 3,0 1,0 2,0 
16. Instrumental bibliográfico Sim 3,0 1,0 2,0 
17. Informatização Sim 3,0 1,0 2,0 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 3,0 1,0 2,0 
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*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 a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que o 
critério de infraestrutura operacional teve aumento muito positivo. 
 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 muito 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. 
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 3,0 1,0 2,0 
20. Instrumental (ampliação) Sim 3,0 1,0 2,0 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 3,0 1,0 2,0 
22. Contratações  Sim 3,0 3,0 3,0 
23. Custeios Sim 3,0 3,0 3,0 
*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 maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que os 
critérios contratações e custeios tiveram aumentos muito positivos. 
 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. 
 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 3,0 1,0 2,0 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,0 1,0 2,0 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 1,0 1,0 1,0 
27. Participação em eventos Sim 3,0 3,0 3,0 
28. Organização de eventos Sim 1,0 1,0 1,0 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 1,0 0,0 0,5 
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*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 a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que o 
critério de participação em eventos teve aumento muito positivo. 
 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 permitiram a formação de um banco de dados sobre 
propriedades que participaram 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 de adoção de sistemas de gestão foi levemente impactado, mostrando que 
a tecnologia ora analisada contribui para que sistemas de gestão adotados melhorando assim a 
capacidade organizacional. 
 
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 3,0 3,0 3,0 
31. Número de participantes Sim 3,0 1,0 2,0 
32. Unidades demonstrativas Sim 1,0 1,0 1,0 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,0 3,0 3,0 
34. Projetos de extensão Sim 3,0 1,0 2,0 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 3,0 1,0 2,0 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A capacidade organizacional com relação ao aspecto transferência/extensão resultou em 
aumentos positivos para a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que os 
critérios de cursos e treinamentos e exposições na mídia/artigos de divulgação tiveram aumentos 
muito positivos. 
 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 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 3,0 1,0 2,0 
37. Artigos indexados Sim 3,0 1,0 2,0 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 1,0 1,0 1,0 
39. Teses e dissertações Sim 3,0 3,0 3,0 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,0 1,0 2,0 
*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 a maioria dos critérios utilizados para medir tal aspecto. Sendo que o 
critério de teses e dissertações teve aumento muito positivo. 

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. 

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 0,0 0,0 0,0 
42. Variedades/linhagens Sim 0,0 0,0 0,0 
43. Práticas metodológicas Sim 3,0 1,0 2,0 
44. Produtos tecnológicos Sim 1,0 1,0 1,0 
45. Marcos regulatório Sim 0,0 0,0 0,0 
*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 dois dos cinco critérios utilizados para medir esse 
aspecto. Já para os outros três dos cinco critérios a tecnologia é neutra. 

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

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
9,20 6,15 7,68 

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

A Terminação de Cordeiros em Confinamento resultou em um índice de impacto de 
desenvolvimento institucional de 7,68, mostrando que esta tecnologia contribui para aprimorar o 
desenvolvimento institucional no Brasil. A tecnologia trouxe alterações positivas, em 
praticamente, 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 
interatividade entre locutores pois o projeto aumenta substancialmente a necessidade de as 
pessoas interagirem entre si, fato que aumenta a capacidade de formar redes e de estabelecer 
parcerias. Todos os demais critérios utilizados para medir a capacidade relacional tiveram 
aumentos positivos. Ainda, o índice de capacidade relacional foi igual a 11,00. 
 A capacidade científica e tecnológica apresenta maiores índices para os critérios de 
infraestrutura operacional, 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 6,00. 
 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 igual índice de impacto 
positivo. Ainda, o índice de capacidade organizacional foi de 12,00. 
 Finalmente, as contribuições do projeto para os produtos de P&D foram consideradas 
muito positivas somente para o critério de teses e dissertações, dado que foram desenvolvidas 
muitas teses, dissertações e tccs baseados na ações e resultados do projeto. Ainda, as 
contribuições do projeto foram consideradas neutras para os critérios de patentes/registros, 
variedades/linhagens e marcos regulatórios (leis, normas). Todos os demais critérios utilizados 
tiveram igual índice de impacto positivo (1,00). Ainda, o índice de produtos de P&D foi de 8,50. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A tecnologia aumenta a produtividade de acabamento de ovinos, contribuindo para uma 
queda nos preços do produto final, ao mesmo tempo que os produtos finais oferecidos (carne e 
pele) passam a ser de melhor qualidade. Além disso, contribui para a geração de novos postos de 
trabalho, principalmente, antes e depois da porteira. Do ponto de vista ambiental, não há 
restrições mais sérias à sua adoção. 

A terminação de cordeiros em confinamento sinaliza para uma melhoria significativa nos 
índices produtivos, com efeitos positivos observáveis nos diferentes níveis da cadeia produtiva. 
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Com relação ao impacto econômico, esta tecnologia incrementa a produtividade, diminui os 
custos na ovinocultura brasileira e agrega valor ao produto final. 

Quanto aos impactos ecológicos, a terminação de cordeiros em confinamento gera 
potenciais impactos positivos no uso direto e indireto da terra, devido a um grande aumento da 
produtividade por área (efeito poupa terra) e da leve diminuição da competição com a produção 
de alimentos e, da pressão de deslocamento sobre áreas não-agrícolas. Esta tecnologia também 
contribui para a melhoria da qualidade do solo visto que o uso da mesma diminui a erosão e a 
compactação. Ainda, o confinamento diminui a necessidade de derrubada da vegetação nativa 
fato que, indiretamente, contribui para aumentar a fauna silvestre causando reflexos positivos 
para a conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. Por outro lado, a terminação de 
cordeiros em confinamento requer um aumento substancial na utilização de feno, silagem e 
forragem, rações e suplementos para os animais e, isso faz com que o uso de insumos veterinários 
e matérias-primas gerem potenciais impactos ecológicos negativos para o meio ambiente. Ainda, o 
uso da tecnologia gera impactos ecológicos negativos decorrentes da necessidade de intensificar o 
uso de energia elétrica para a produção de ração para os animais. Também, o uso da tecnologia 
contribui para deteriorar o meio ambiente pois a mesma aumenta a emissão de gases de efeito 
estufa na atmosfera e, aumenta os odores e ruídos no ambiente aonde os animais estão 
confinados, causando impactos ecológicos indesejáveis. 

No que concerne aos impactos socioambientais, a terminação de cordeiros em 
confinamento influencia positivamente todos os indicadores utilizados para medir tais impactos 
nos mais diversos aspectos: respeito ao consumidor, trabalho/emprego, renda, saúde e gestão e 
administração. Ao se analisar o aspecto de respeito ao consumidor a tecnologia contribui para 
melhorar a qualidade do produto, o capital social e o bem-estar e saúde animal. No que se refere 
ao aspecto trabalho/emprego, a tecnologia contribui para a melhoria de todos os critérios 
utilizados para medir essa variável, ou seja: tem-se uma melhora na capacitação, na qualificação e 
oferta de trabalho, na qualidade do emprego/ocupação, assim como também contribui com a 
questão de gênero e geração aumentando gerando mais oportunidades e recompensa para o 
tabalho das mulheres e dos jovens e idosos. Com relação ao aspecto renda, todos os indicadores 
são impactados positivamente, o que significa que houve melhorias em todos os indicadores 
usados para medir esse aspecto, quais sejam, geração de renda do estabelecimento e, valor da 
propriedade. Quando se analisa o aspecto saúde, nota-se que houve um grande impacto positivo 
no critério de segurança alimentar e, uma leve melhora na segurança e saúde ocupacional. Já com 
relação ao aspecto gestão e administração, observa-se também uma contribuição positiva de 
todos os critérios: dedicação e perfil do responsável, condição de comercialização, disposição de 
resíduos, gestão de insumos químicos e relacionamento institucional.  

Os impactos socioambientais refletem-se mais intensamente no grupo de produtores 
familiares e os impactos ecológicos no grupo de produtores patronais. 

Já com relação à análise dos impactos da tecnologia no desenvolvimento institucional, 
observa-se que a Terminação de Cordeiros em Confinamento 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 organizacional, a capacidade relacional, os produtos de P&D, e por 
último, a capacidade científica-tecnológica. 
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7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Beberibe CE 0 1 0 1 2 
Crateús CE 1 1 0 0 2 
Guaiúba CE 0 0 0 1 1 
Hidrolândia CE 1 1 0 0 2 
Independência CE 1 1 0 0 2 
Quixadá CE 1 1 0 0 2 
São Gonçalo do 
Amarante 

CE 0 0 0 1 1 

Santa Quitéria  CE 1 2 0 0 3 
Tauá CE 1 3 0 0 4 
Areias PB 0 1 0 0 1 
Floresta PE 0 1 0 0 1 
Iguaraci PE 1 0 0 0 1 
Serra Talhada PE 1 0 0 0 1 
Tabira PE 1 1 0 0 2 
Canguçu RS 0 0 2 0 2 
Encruzilhada do Sul RS 0 0 0 1 1 
Pinheiro Machado RS 3 2 0 0 5 
Total  12 15 2 4 33 

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  11 
     
     
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. 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 
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Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 
Colaborador Instituição 

 Marco Aurelio Delmondes Bomfim Embrapa 
 Fernando Henrique Melo Andrade de Albuquerque Embrapa 
 Alexandre Weick Embrapa 
 Carlos Albero Ramalho Embrapa 

 


