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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Inoculação do feijão-caupi com rizóbio  
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
Eixo de Impacto do VI PDE 

X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
X 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 fixação biológica do nitrogênio (FBN) é um processo realizado por alguns grupos de 
microrganismos, que apresentam a enzima nitrogenase funcional, a qual será posteriormente 
utilizada como fonte de nitrogênio (N) para a nutrição das plantas. A FBN se constitui na principal 
via de incorporação do nitrogênio à biosfera e depois da fotossíntese é o processo biológico mais 
importante para as plantas e fundamental para a vida na Terra. Estima-se que a FBN tenha uma 
contribuição global para os diferentes ecossistemas da ordem de 258 milhões de toneladas de 
nitrogênio (N) por ano, sendo que a contribuição na agricultura é estimada em 60 milhões de 
toneladas. No Brasil, as culturas mais importantes, tanto pela extensão da área que ocupam como 
pelo alto consumo de fertilizantes, são culturas que podem em algum grau serem beneficiadas por 
processos biológicos, como a FBN, a saber; soja, cana-de-açúcar, milho, feijoeiro comum + feijão-
caupi, arroz e trigo. Juntas, essas culturas ocupam 61,3 milhões hectares (Mha) e consomem 1.890 
milhões de toneladas (Mt) de fertilizantes nitrogenados. A estimativa é de que em 2030 a área 
cultivada com estas culturas ultrapasse 70 Mha e o consumo de fertilizante nitrogenado será 
superior a 2,5 Mt (Embrapa, 2019). 
 
 O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp é conhecido por muitos nomes diferentes: 
feijão-de corda, feijão-de-praia, feijão-da-estrada, feijão-de-rama, feijão-fradinho, manteiguinha, 
feijão macassar, etc. Ocupa papel de destaque na segurança alimentar das famílias das regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, nas zonas rural e urbana por ser fonte de proteínas. Pode ser 
consumido de várias formas: desde o grão verde e seco ou como massa para comidas baianas, 
acarajé e abará, saladas, pizzas, doces e etc. (Neves, 2011) 
 
 Tradicionalmente, a produção de feijão-caupi se concentrava nas regiões Norte e Nordeste 
onde era realizada em pequenas unidades produtivas sem aplicação de insumos agrícolas e com 
baixo nível tecnológico mas, devido a sua ampla capacidade de adaptação às condições tropicais e 
ao seu bom desempenho econômico, tem se expandido, há mais de uma década, para a região 
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Centro-Oeste, principalmente para o Estado de Mato Grosso onde seu plantio é realizado por 
médios e grandes empresários em lavouras bastante tecnificadas (Freire Filho, 2011). Em conversa 
com técnicos da ANPII (Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes) foi 
mencionado que pelo fato da cultura do feijão-caupi ser pouco exigente em fertilidade, seu plantio 
é realizado aproveitando o adubo residual das culturas anteriores. No ano de 2017, o feijão-caupi 
foi cultivado no Brasil em uma área de cerca de 1,4 milhões de hectares, que resultou na produção 
de 650 mil toneladas de grãos, atingindo uma produtividade média nacional de 466 kg.ha-1, o 
maior valor de toda a série histórica.  
 

No ano de 2019 foi possível observar uma redução de área de produção de feijões, para a 
produção de milho safrinha. Essa informação também teve como fonte a ANPII, o qual afirmou 
que os feijões, em especial o feijão-caupi, cultivado na região centro oeste compete com o milho 
safrinha. Assim, quando os preços do milho estão mais vantajosos, a área destinada a produção de 
feijões decresce. Quando o valor do dólar é interessante, e a demanda do mercado externo por 
feijões também é alta, a área plantada e produção de feijão-caupi se eleva.  

 
O estado do Maranhão apresentou uma produtividade média relativamente baixa, 589 

kg.ha-1, quando comparado com os estados mais tecnificados como Goiás e Mato Grosso que 
apresentaram produtividades muito superiores, 1.296 kg.ha-1 e 1.083 kg.ha-1 respectivamente.  
 
 Desde a década passada diversos estudos foram realizados comprovando a eficiência do 
uso da fixação biológica de nitrogênio na melhora do desempenho agronômico do feijão-caupi 
(Zilli, 2006; Martins 2003). Constam na “Relação dos micro-organismos autorizados para produção 
de inoculantes no Brasil” publicados pelo MAPA no Diário Oficial da União (Nº 58, 25/03/11) 
quatro estirpes para a cultura do feijão-caupi sendo que duas delas pertencem a Embrapa e outras 
duas a Universidade Federal de Lavras (UFLA). Dessa forma, o uso da inoculação apresenta-se 
como uma ferramenta eficaz para a melhora no desempenho produtivo e econômico dessa 
cultura. 
 

O feijão caupi é capaz de fixar eficientemente o nitrogênio atmosférico através da 
associação com bactérias do grupo rizóbio. Essas bactérias estão naturalmente presentes no solo, 
mas podem ser selecionadas e utilizadas como insumos biológicos otimizando a Fixação Biológica 
de Nitrogênio (FBN). As estimativas da contribuição da FBN no suprimento de N para a planta está 
na ordem de US$ 13 milhões por ano (Rumjanek et al., 2005).  

 
A agricultura brasileira tem sido responsabilizada pela emissão de gases de efeito estufa 

(GEE), em parte pelo uso de adubos nitrogenados. A FBN é considerada como uma das estratégias 
para diminuir o consumo de N–fertilizante na agricultura e, portanto, assume nova conotação no 
governo federal e, em breve nos Estados, como medida a ser adotada intensivamente na 
agricultura para a redução dos GEE, através do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono) vinculado à Política Nacional sobre Mudanças Climáticas. Ampliar o uso da FBN, 
potencializando ações de transferências de tecnologias sustentáveis, em conformidade e com 
visão sócio-ambiental da agricultura, são ações a serem alcançadas. 
 
 A avaliação descrita neste documento reflete uso da inoculação de feijão-caupi (Vigna 
unguiculata (L.) Walp) com bactérias diazotróficas por dois grupos diferentes, o primeiro é 
formado por pequenos agricultores que em sua maioria produzem para o autoconsumo e 
comercializam o excedente de sua produção, embora exista entre eles aqueles que produzem 
visando prioritariamente a comercialização. O segundo grupo é formado por grandes produtores 
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localizados no Mato Grosso na região de Primavera do Leste, e que concentra cerca de 80% da 
produção de feijão-caupi no Brasil. 
 

 
 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1982 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2004 

 

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

1.7. Ano de Início da Adoção:  2004 
 

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

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES   PR  

BA X AM  GO X MG  RS  

CE X AP  MS  RJ X SC  

MA X PA  MT X SP    

PB X RO X  

PE X RR  

PI X TO  

RN X  

SE  

 
1.9. Beneficiários 
 

Ao longo da cadeia produtiva, diferentes agentes se beneficiam da tecnologia. Os 
agricultores, pequenos, médios e grandes, são os beneficiários principais da inovação, obtendo 
maiores produtividades com menores custos. A indústria produtora de inoculantes também é um 
grande beneficiário da tecnologia pois sua expansão com criação de novos empregos depende 
diretamente desse tipo de tecnologia. Estudantes, técnicos, extensionistas, pesquisadores e suas 
instituições, juntamente com os consumidores do produto final (grãos secos e vagens verdes) 
também se beneficiam do uso de inoculantes. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

2.1. O FEIJÃO-CAUPI NA CONJUNTURA MUNDIAL E NACIONAL 
 

De acordo com dados da FAO, a produção mundial de feijão-caupi em 2016 foi realizada 
em 12,3 milhões de hectares e resultou em aproximadamente 6.991.174 toneladas deste grão. 
Contudo, esses dados são nitidamente subestimados pois como no Brasil não são disponibilizadas 
informações sobre essa cultura, os dados da FAO consideram que não há produção no Brasil de 
feijão-caupi. O que ocorre é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica os 
dados do feijão-caupi somados aos dados do feijão comum, não sendo possível desmembrar essa 
produção. No entanto, a Embrapa Arroz e Feijão consegue acesso aos dados básicos do IBGE e tem 
conseguido informar regularmente a evolução dessa produção, registrando para o ano de 2016, 
em terras brasileiras, a produção de 344.752 toneladas deste grão (Tabela 1).  
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 Dessa forma, quando somamos a produção brasileira à produção mundial temos um total 
de 7.335.926 toneladas. E, dentro desse novo quadro produtivo, o Brasil se torna responsável por 
4,7% da produção mundial. 
 
 A Figura 1 foi elaborada a partir dos dados de produção mundial da FAO de 2016, e de 
dados da produção brasileira fornecidos pela Embrapa Arroz e Feijão. Naturalmente, o continente 
africano destaca-se como sendo o mais importante produtor de feijão-caupi do mundo, 
respondendo por grande parcela da produção mundial deste grão, 91,9%. As Américas ficaram em 
segundo lugar, a Ásia em terceiro e por último a Europa. A FAO aponta, também, que os quatro 
maiores países produtores de feijão-caupi, em 2016, foram a Nigéria (3,0 milhões de toneladas), 
Níger (1,9 milhões de toneladas) e Burkina Faso (604 mil toneladas) e Camarões (191 mil 
toneladas), contudo quando consideramos a produção brasileira, fornecida pela Embrapa Arroz e 
Feijão, o Brasil assume o quarto lugar com a produção de 344 mil toneladas.  
 
  

 
Figura 1. Participação dos continentes na produção mundial de feijão-caupi em 2016 
Fonte de dados: FAOSTAT, 2018 e Embrapa Arroz e Feijão, 2018 
 
 A Tabela 1 apresenta a evolução da produção, área plantada e produtividade de feijão-
caupi no Brasil nos últimos 10 anos (2008/2017). No ano de 2017, o feijão-caupi foi cultivado em 
uma área de cerca de 1,4 milhões de hectares, onde realizou a produção de 647 mil toneladas de 
grãos, atingindo uma produtividade de 466 kg.ha-1, o maior valor de toda a série histórica. A área 
plantada apresentou decréscimos anuais desde 2008 até o ano de 2013 quando atingiu seu menor 
valor. No entanto, a partir de 2014 observa-se uma tendência de ampliação da área plantada, 
reflexos do bom desempenho da cultura. A produtividade, por sua vez, ainda é baixa e apresenta 
bastante variação decorrentes, principalmente, dos efeitos climáticos. A área média dos últimos 
10 anos foi de 1,3 milhões de hectares, com produção de cerca de 500 mil toneladas e 
produtividade de 390 kg.ha-1. 
 
Tabela 1: Área, produção total e produtividade do feijão-caupi no Brasil de 2007 a 2017 
Fonte de dados: Embrapa Arroz e Feijão, 2018 
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2008 1.518.519 655.560 432

2009 1.630.606 575.278 353

2010 1.299.789 415.354 320

2011 1.687.304 782.966 464

2012 983.274 330.216 336

2013 961.513 384.367 400

2014 1.202.491 482.665 401

2015 1.079.940 439.239 407

2016 1.066.175 344.752 323

2017 1.390.198 647.143 466

média 1.281.981 505.754 390

Produtividade 

(kg/ha)
Ano Área (ha) Produção (t)

 
 
  Na Tabela 2 são apresentados os dados de área, produção e produtividade do feijão-caupi 
por estado da federação no ano de 2017. Os dados foram ordenados pelo item produção em 
ordem decrescente com o objetivo de evidenciar a necessidade de realização de investimentos em 
melhorias da produtividade. Estados como Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba possuem grandes 
áreas cultivadas com a cultura do feijão-caupi as quais apresentam baixas produtividades. Este é o 
primeiro ano que o estado de Goiás entra neste levantamento e já apresenta a maior 
produtividade, 1.296 kg.ha-1, entre os 15 estados produtores, seguido de Mato Grosso e Amapá, 
com 1.083 kg.ha-1 e 944 kg.ha-1 respectivamente, evidenciando o potencial de aumento produtivo 
para as demais unidades da federação. O maior produtor nacional continua sendo o estado do 
Mato Grosso com 184 mil toneladas, seguido do Ceará com 131 mil toneladas e Bahia com 97 mil 
toneladas. 
 
 A Bahia é o estado que mais aumentou a área plantada com caupi em 2017, passando de 
46 mil hectares em 2016 para 185 mil hectares em 2017. Pernambuco, Maranhão, Pará e Piauí 
foram os estados que apresentaram diminuição significativas em suas áreas de cultivo com feijão-
caupi. 
 
Tabela 2. Área, produção e produtividade de feijão-caupi por estado brasileiro no ano de 2017 

Fonte de dados: Embrapa Arroz e Feijão, 2018. 
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MT 170.062 184.126 1.083

CE 440.619 131.178 298

BA 185.000 97.292 526

PE 158.533 59.463 375

MA 74.912 44.115 589

PA 33.594 27.577 821

PI 163.536 21.959 134

PB 72.666 21.235 292

SE 15.256 13.413 879

GO 10.100 13.090 1.296

AL 25.707 12.405 483

RN 26.271 9.121 347

AM 9.724 8.823 907

RO 2.868 2.072 722

AP 1.350 1.274 944

Área 

(ha)

Produção 

(t)

Produtividade 

(kg/ha)
Estado

 
  
 Com o intuito de compararmos o desempenho produtivo nacional, apresentado acima, e os 
resultados obtidos em condições experimentais, são apresentados a seguir os resultados de 
produção de um conjunto de 31 cultivares melhoradas de feijão-caupi lançadas entre os anos de 
1991 e 2009 reunidas por Freire Filho (2011) que obtiveram a produtividade média, na região 
norte e nordeste, para o cultivo sequeiro de cerca de 1.100 kg.ha-1 e para o cultivo irrigado 1.500 
kg.ha-1. Estes resultados evidenciam o grande potencial de aumento na produtividade dessa 
cultura para a maioria dos estados brasileiros, embora alguns, como é o caso de Goiás, Mato 
Grosso, Amapá, já apresentem produtividades bastante satisfatórias. 
 
 De acordo com a Tabela 3, verifica-se que em 2017, o estado do Mato Grosso obteve a 
maior produtividade média da cultura do Feijão-caupi do Brasil. 
 
Tabela 3. Produtividade média (Kg.ha-1) do Feijão-Caupi nas Unidades da Federação do Brasil entre 
2006 e 2017 

Unidade da (kg.ha-1) 

Federação 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2017 

Paraíba 501 398 136 124 271 148 283 

Ceará 463 438 179 117 270 167 299 

Piauí 316 276 160 168 258 254 315 

Pernambuco 446 476 337 291 277 358 329 

Rio Grande do 
Norte 448 470 422 293 412 293 340 

Bahia 562 641 565 509 715 815 487 

Alagoas 465 476 416 344 380 331 503 

Maranhão 474 449 430 414 512 529 589 

Pará 834 768 678 689 696 682 833 

Sergipe 523 624 745 498 852 793 901 

Amapá 680 770 804 841 884 891 944 
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Rondônia 594 720 148 733 804 878 946 

Amazonas 912 1021 895 990 819 1002 1254 

Mato Grosso 1327 1551 1250 1342 1359 1330 1361 

 Fonte: IBGE (2018) 
  
 Finalmente, para que se tenha uma compreensão adequada da importância da cultura do 
feijão-caupi no Brasil, deve-se pontuar e destacar repetidas vezes o contexto onde ela se 
desenvolve. Bastos (2016) nos lembra que, no Brasil, a produção de feijão-caupi ocorre 
principalmente em primeira e segunda safras e de forma predominante nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Seu bom desempenho econômico, precocidade e a tolerância ao déficit 
hídrico em relação a outros cultivos comerciais são os principais fatores de expansão da cultura 
para outras regiões, em especial o cerrado, além do porte ereto e possibilidade de cultivo 
mecanizado, atributos obtidos devido ao melhoramento genético. Porém, outra estratégia 
eficiente de aumento da produtividade se deve a realização de programas sociais visando dar 
suporte técnico e de infraestrutura às regiões produtoras tradicionais, em especial e aquelas onde 
predominam a agricultura familiar. 
 
 

2.2 – IMPACTOS NA CADEIA DO FEIJÃO-CAUPI 
 
 
O principal aspecto benéfico da fixação biológica de nitrogênio para a cultura do feijão-caupi 

é a redução dos custos de produção, tornando a cultura mais competitiva. 
 
Essa redução dos custos de produção acontece quando um produtor deixa de gastar com 

adubos químicos utilizando em seu lugar os inoculantes. No entanto, como essa cultura apresenta 
diferentes padrões tecnológicos que vão desde aquele praticado no nível empresarial até aos 
pequenos produtores e produtores de subsistência, que em sua maioria não utilizam adubos 
industriais, cada grupo requer um olhar diferenciado para identificar qual benefício 
proporcionado. Para boa parte destes últimos, os agricultores familiares, o uso de FBN resulta em 
aumento de produtividade e não redução de custos pois, tradicionalmente, não utilizam adubos 
químicos, sendo que os inoculantes possuem um preço muito baixo em relação ao seu custo de 
produção. Para se ter uma ideia de valores o custo do inoculante está em torno de R$15,00 e o 
valor de uma diária na região, que é um custo reportado por grande parte dos agricultores 
familiares entrevistados, está em torno de R$50,00 Esta relação de valores monetários foi 
apresentada com o intuito de consubstanciar a ideia de que o custo de aquisição de inoculantes é 
“relativamente” baixo em relação ao custo de produção dos agricultores entrevistados. Contudo, 
somente uma investigação mais aprofundada sobre esse tema traria informações mais 
consistentes e conclusivas. 

 
Destaca-se também que os baixos custos de produção da cultura, resultado do uso de 

inoculantes, tem sido o fator preponderante na ampliação da área cultivada notadamente nos 
estados do Mato Grosso e Goiás, desvinculando a cultura à tradicional associação com a pequena 
agricultura. Esse novo contexto em que se insere o feijão-caupi está bem caracterizado na figura 2 
com a caixa “consumidor externo” de grão seco, resultante da exportação desse produto, destino 
com crescente interesse por parte dos produtores empresariais.  
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Figura 2. Cadeia produtivo-comercial simplificada do feijão-caupi. 
Autor: Freire Filho, 2011 
 
  A Figura 2 apresenta um esquema simplificado da cadeia produtiva do feijão-caupi 
identificando 3 segmentos de mercado: grão secos, feijão verde (vagem ou grão debulhado) e 
sementes (Freire Filho, 2011). Nessa figura, não estão representados os fornecedores de insumos, 
corretivos, adubos, agrotóxicos, inoculantes etc, setores industriais localizados a montante 
(upstream) da produção. Como mencionado no item anterior, a indústria produtora de 
inoculantes é um grande beneficiário da tecnologia pois sua expansão e criação de novos 
empregos depende diretamente do desenvolvimento, fomento e estímulo a esse tipo de inovação. 
Também não estão representados na figura profissionais, órgãos e empresas vinculadas ao 
ambiente organizacional desta cadeia tais como os estudantes, técnicos, extensionistas, 
pesquisadores, suas instituições e órgãos de governos que se beneficiam diretamente do uso de 
inoculantes. 
 
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 

 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( )   não ( X ) 
 

Vale reforçar que não existem levantamento de dados estatísticos da produção de feijão-
caupi no Brasil, como já fora mencionado no item anterior, fazendo com que o pais não entre nas 
estatísticas mundiais da cultura. Essa ausência de dados é o motivo principal pelo qual a 
metodologia de avaliação dos impactos econômicos proposta “não se aplica” a este estudo1.  

 
Os dados apresentados abaixo representam apenas estimativas realizadas no estado do 

Maranhão em 2018 para um grupo de agricultores. Os impactos econômicos gerados pela 

                                            
1 Destacamos que como a equipe de avalição é composta por agrônomo com pós graduação na área de economia aplicada, busca-se ao máximo 
atender as solicitações quanto as avaliações econômicas das tecnologias analisadas. Estas avaliações não são realizadas somente quando não há as 
condições mínimas para isso. Ademais vale destacar que no parecer realizado pelo SDI sobre as avaliações de impacto do CNPAB de 2018 foi 
apresentada a seguinte afirmação: “A Embrapa Agrobiologia é uma unidade temática, em tese não precisa fazer análise de impacto econômico”. 
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tecnologia de Inoculação do feijão-caupi com rizóbio, neste estudo de caso do Estado do 
Maranhão, foram avaliados utilizando-se a metodologia do excedente econômico onde comparou-
se a produção obtida com o uso de FBN e a produção sem o uso desta tecnologia. 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 

UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

(UM) 

Benefício 
Econômico 

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

2016 8,5 20,2 52,8 10 607,76 20 121,55 150 18.232,80 

2017 8,5 20,2 60 13 689,00 20 137,80 156 21.496,80 

2018 8,5 20,2 84 15 987,8 20 193,56 156 30.195,36 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 

Os resultados do impacto econômico da tecnologia apresentados na Tabela A. se 
restringem ao escopo do estudo de caso em questão. Em decorrência disso os resultados, que 
giram em torno de 20 mil reais, podem ser considerados pouco expressivos, mas sabidamente o 
impacto desta tecnologia sobre a produção nacional é cada vez mais expressivo, como 
apresentado a seguir. 

 
Segundo a Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes (ANPII), entre 

2013 e 2017 foram comercializados, em média, perto de 110.000 doses de inoculante para feijão-
caupi por ano, quantidade suficiente para inocular2 cerca de 9% da área plantada. Atualmente, 
existem quatro estirpes recomendadas pelo MAPA para o feijão-caupi sendo que duas delas 
resultam de tecnologias que foram desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia. Assim, devido a 
ausência de informações mais consistentes deste mercado fizemos uma estimativa simplificada 
propondo que 50% do mercado de inoculantes seja da tecnologia desenvolvida por esta unidade, 
o que resultará e uma área de abrangência de cerca de 55.000 ha. Se utilizarmos esta área na 
tabela A no campo “Área de Adoção” obteremos o valor de 6,7 milhões de reais, valor altamente 
significativo para retratar a importância dessa tecnologia. 
 
3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos valores em reais (R$). 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2004 26.181,46 13.275,00  1.991,25 3.982,50 45.430,21 

2005 29.297,72 13.275,00  1.991,25 3.982,50 48.546,47 

2006 35.249,31 13.275,00  1.991,25 3.982,50 54.498,06 

2007 38.849,73 29.360,00  9.245,99 8.808,00 86.263,72 

2008 40.221,86 15.489,50  10.738,87 4.646,85 71.097,08 

2009 46.043,93 15.489,50  10.738,87 4.646,85 76.919,15 

2010 43.077,19 14.670,00  2.200,50 4.401,00 64.348,69 

2011 54.891,38 14.670,00  2.200,50 4.401,00 76.162,88 

2012 144.012,50 14.670,00  2.200,50 4.401,00 165.284,00 

2013 241.981,07 14.670,00  2.200,50 4.401,00 263.252,57 

                                            
2 Em geral, a recomendação de uso do inoculante é de 1 dose de 50g para 1 ha.  
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2014 287.542,39 11.484,75  1.962,38 4.034,14 305.023,66 

2015 33.474,17 0,00  7.575,00 42.925,00 83.974,17 

2016 23.101,97 0,00  5.475,00 31.025,00 59.601,97 

2017 24.314,80 0,00  7.725,00 43.775,00 75.814,80 

3.2.2. Análise dos Custos 
 

 
Como a tecnologia foi lançada e 2004 já não há mais custos com o seu desenvolvimento. As 

estirpes estão armazenados na Coleção do Centro de Recursos Biológicos JD e os custos de sua 
manutenção já estão computados em outra avaliação de impacto realizada por esta unidade. Os 
valores apresentados nos anos de 2015 a 2017 dizem respeito a projeto de extensão desenvolvido 
junto com a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP) 
em parceria com a Embrapa, Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes 
(ANPII), Prefeituras e Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR’s) estruturaram Programa de Ações 
de Pesquisa e Transferência de Tecnologias para a Agricultura Familiar objetivando, 
principalmente, a capacitação de multiplicadores de uso de inoculantes no Estado, mas também a 
difusão de boas práticas para o cultivo do feijão-caupi. A partir de 2018, como não há mais 
nenhum projeto em execução e também não há custos de desenvolvimento da tecnologia, não 
foram apresentados valores. As atividades desenvolvidas no Convênio com a AGERP são fruto das 
ações implementadas pelo Decreto nº 30.851, de 11 de julho de 2015 que dispõe sobre a criação 
do Sistema Estadual de Produção e Abastecimento – SEPAB no estado do Maranhão “com o 
objetivo de coordenar o conjunto de ações integradas na agricultura, pecuária, pesca e 
aquicultura, com foco no abastecimento, em todo o território estadual” (Maranhão, 2015). 

 
Os valores apresentados na Tabela 3.2.1.1. referente ao valor dos custos com pessoal 

foram utilizadas as tabelas publicadas anualmente no BCA. A partir delas e com ajuda dos 
pesquisadores é realizado uma estimativa da proporção do tempo gasto com as atividades do 
projeto em relação ao tempo total disponível, tomando em consideração a atuação de demais 
funcionários envolvidos nas atividades, sejam analistas, técnicos ou assistentes. 

 
As despesas relativas ao ano de 2015 dizem respeito a atividades de implantação de quinze 

URT´s (Unidade de Referência Tecnológica), cinco UEP´s (Unidade de Experimentação 
Participativa) e aos evento de Capacitação que foram realizados: dois dias de campo e um Curso. 
Neste ano foi contabilizado o valor de 10% do tempo do pesquisador da Embrapa Cocais. 

 
No ano 2016 as atividades realizadas dizem respeito a implantação de 15 URT´s (Unidade 

de Referência Tecnológica) e quatro UEP ´s (Unidade de Experimentação Participativa). Também 
foram realizados dois Dias de Campo. Neste ano foi contabilizado o valor de 5% do tempo do 
pesquisador da Embrapa Cocais. 

 
As despesas relativas ao ano de 2017 dizem respeito a atividades de implantação de 

dezoito URT´s (Unidade de Referência Tecnológica), três UEP´s (Unidade de Experimentação 
Participativa). Também foram realizados dois Dias de Campo. Neste ano foi contabilizado o valor 
de 5 % do tempo do pesquisador da Embrapa Cocais. 
 
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 Relação Benefício/Custo Valor Presente Líquido 
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TIR B/C (6%) VPL (6%) 

0 0 0 , 0 0 %  0 0 0 , 0 0  R $  0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

 
Comente as estimativas de rentabilidade apresentadas. 

 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias. 
 

- Embrapa Cerrados 
- Embrapa Cocais 
 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (AGERP) 
- Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes (ANPII). 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 

Como não foi estabelecido pela metodologia AMBITEC um procedimento padrão para o 
cálculo da média das pontuações obtidas entre os agricultores entrevistados, optou-se por 
proceder a média aritmética das pontuações alcançadas com os 2 grupos de agricultores 
entrevistados, as quais estão registradas na coluna “média geral”. Conclui-se que seria menos 
adequado a realização de médias ponderadas, pois daria maior representatividade para cada um 
dos entrevistados, porém como o número de agricultores do tipo 1 é significativamente maior, 
influenciariam a média geral de forma mais expressiva dando mais peso para este tipo de visão e 
deixariam o ponto de vista dos agricultores do tipo 2 bem menos representativo. 

 
Destacamos que nas outras avaliações realizadas por esta unidade sempre aparecem 

questões relevantes sobre o tema mencionado n parágrafo anterior. Em cada um dos casos foram 
tomadas decisões diferentes, buscando encontrar soluções mais adequadas para cada conjuntura. 

 
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 1,50 7,50 4,50 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 3,00 1,25 2,13 
3. Consumo de água Sim 1,00 3,00 2,00 
4. Uso de insumos agrícola  Sim 2,00 3,50 2,75 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não 0,00 0,0 0,00 
6. Consumo de energia Não 0,00 0,0 0,00 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,90 1,50 1,20 
8. Emissões à atmosfera Sim 2,00 0,00 1,00 
9. Qualidade do solo Sim 3,75 10,00 6,88 
10. Qualidade da água Sim 1,00 0,0 0,50 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,80 1,50 1,15 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 
A tabela 4.1.1. apresenta os resultados da avaliação dos impactos ecológicos da tecnologia 

inoculação do feijão-caupi com rizóbio sobre o aspecto eficiência tecnológica. O item 1 discute a 
“mudança no uso direto da terra”, sendo que o aspecto “produtividade por unidade de área 
(efeito poupa terra)” foi o único que foi afetado pelo uso da tecnologia para a média do grupo 1 
foi de 1,50. Para a média do grupo 2, também foi afetado o componente “estoque de carbono”, os 
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quais, juntos resultaram numa média final de 7,50, média geral foi de 4,50. A questão da 
produtividade por área, considera o efeito da maior absorção de nutrientes em razão do uso de 
rizóbios. Seja em grandes áreas de produção, como em propriedades familiares, o uso do 
inoculante propicia melhoras de produtividade, e suas raízes, segundo fontes de literatura, 
propiciam uma boa estocagem de carbono. A diversidade produtiva também não sofre muitas 
alterações, pois o caupi, compete com o milho na safrinha, e apenas quando o valor deste último 
está muito baixo, e o valor para exportação do caupi está com preços vantajosos é que esta 
cultura é plantada em grande áreas agrícolas. 

 
Os indicadores “prevenção de incêndios” e “biodiversidade produtiva” não foram afetados 

pela tecnologia de inoculação do feijão-caupi com rizóbio. 
 
Para o item 2 “mudança no uso indireto da terra” (Tabela 4.1.1) a tecnologia inoculação do 

feijão-caupi com rizóbio causou alterações em apenas dois de seus componentes. Os 
componentes “competição com produção de alimentos” e “pressão de deslocamento sobre áreas 
não agrícolas” receberam grande diminuição em seus coeficientes para média do tipo 1, com 
pontuação de 3,00, e moderada diminuição em seu componente resultando pontuação de 1,25. A 
média geral foi de 2,13. Os componentes “competição pela propriedade da terra” e “interferência 
sobre a posse e usos pelas comunidades locais” não sofreram alteração devido a tecnologia de 
inoculação do feijão-caupi com rizóbio. 

 
Dos cinco componentes do indicador “consumo de água”, somente dois não foram 

afetados pela tecnologia, resultando uma média do tipo 1 de 1,00 e do tipo 2 de 3,00, sendo que a 
média geral foi de 2,00. O componente “água para irrigação” recebeu moderada redução em seu 
componente para a média do tipo 2, mas permaneceu inalterado para a média do tipo 1. O 
componente “comprometimento do uso por contaminação” recebeu moderada redução em seu 
componente para a média do tipo 1, mas recebeu grande redução para a média do tipo 2. Isso 
pode ser explicado pelo maior uso de insumos em uma agricultura mais tecnificada. O 
componente“ uso além da disponibilidade temporária” também recebeu moderado aumento em 
seu componente para a média do tipo 2, mas permaneceu inalterado para a média do tipo 1. 

 
Os demais componentes deste indicador não sofreram alteração em razão do uso da 

tecnologia de inoculação do feijão-caupi com rizóbio, são eles: “água para processamento 
(incluindo dessedentação)”, e “comprometimento da captação / armazenamento”. 

 
Para o item 4 “uso de insumos agrícola” (Tabela 4.1.1) a média do tipo 1 foi de 2,00 e a 

média do tipo 2 foi de 3,50, resultando em uma média aritmética geral de 2,75. Mesmo em 
propriedades empresariais a tecnificação e o uso de insumos agrícolas não frequente na cultura do 
caupi, tal qual se observa nas culturas da soja e milho safrinha pois, em geral, o caupi usa o efeito 
residual da cultura anterior. Dessa forma, os componentes “adubos químicos” e “condicionadores 
de solo” receberam moderada redução nos coeficientes para a média do tipo 1, e grande redução 
para a média do tipo 2. Na variável “pesticidas” o componente “frequência de aplicação” recebeu 
moderada diminuição em seu componente para a média do tipo 1, mas permaneceu inalterado 
para a média do tipo 2. 

 
 Os demais componentes deste indicador não sofreram alteração devido a ação da 

tecnologia de inoculação do feijão-caupi com rizóbio, portanto permaneceram com seus 
indicadores inalterados. Estes componentes são listados a seguir: “variedade de ingredientes 
ativos (não alternados)” e “toxicidade”. 
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O indicador de número 5 “uso de insumos veterinários e matérias-primas” não teve 

nenhum de seus seis componentes afetados pelo uso da tecnologia. Eles estão subdivididos em 
duas variáveis“variáveis de uso de insumos “e “variáveis de uso de matérias-primas”. Os 
componentes estão listados a seguir: “produtos veterinários”, “feno, silagem, forragem”, “rações e 
suplementos”, “matérias-primas básicas”, “matérias-primas para processo” e “aditivos 
agroindustriais”. 

 
Os componentes do indicador “consumo de energia” também não sofreram alteração nos 

coeficientes de seus indicadores devido a ação da tecnologia de inoculação do feijão-caupi com 
rizóbio. Seus cinco componentes são listados a seguir para que o leitor também possa constatar 
que eles não possuem correlação com a tecnologia, são eles: “combustíveis fósseis”, “bio-
combustíveis”, “biomassa (lenha, bagaços, etc.)” e “eletricidade”. 

 
O indicador de número 7, “geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia” (Tabela 

4.1.1) foi afetado positivamente. Dos cinco componentes da variável de autonomia material e 
energética, somente dois foram afetados pela ação da tecnologia: “Adubo verde / fixação 
biológica N / inoculação micorrízica” e “controle biológico / manejo ecológico de pragas e 
doenças”. O componente “Adubo verde / fixação biológica N / inoculação micorrízica” recebeu 
moderado aumento em seu coeficiente para a média do tipo 1, e grande aumento para a média do 
tipo 2. Já o componente “controle biológico / manejo ecológico de pragas e doenças” recebeu 
moderado aumento em seu componente para a média do tipo 2, mas permaneceu inalterado para 
a média do tipo 1. 

 
Os demais componentes deste indicador não sofreram alteração, sendo listados a seguir: 

“(co)geração motriz ou elétrica (solar, eólica, hidro, biogás)”, “aproveitamento térmico (consumo 
energético evitado)”, “adubo orgânico / esterco, estrume / compostagem / formulados 
organominerais”. 

 
“Emissões à atmosfera“ é o indicador de número 8 e cujos componentes não foram 

sensíveis a tecnologia para a média de tipo 2. Para a média de tipo 1, o componente ”gases de 
efeito estufa” recebeu moderada redução em seu coeficiente. A “variáveis de emissões à 
atmosfera” também é composta dos três componentes listados a seguir que não foram sensíveis a 
tecnologia: “material particulado / Fumaça”, “odores” e “ruídos”.  

 
Somente um dos componentes do indicador “qualidade do solo” não foi afetado de forma 

positiva pela tecnologia de inoculação do feijão-caupi com rizóbio: “compactação”. “Perda de 
matéria orgânica”, “perda de nutrientes“ e “erosão” foram afetados significativamente gerando a 
média do tipo 1 de 3,75, média do tipo 2 de 10,00 e média final de 6,88. 
 

Para as cinco variáveis do indicador qualidade da água (Tabela 4.1.1), item 10, não foram 
observados efeitos para a média de tipo 2 e para a média do tipo 1 somente um componente foi 
alterado “assoreamento de corpos d'água”. No entanto, não é demais destacar que alguns dos 
componentes “carga orgânica (efluentes, esgotos, estercos, etc.), “turbidez”, 
“espumas/óleos/resíduos sólidos” e “exposição a contaminação direta/indireta por agrotóxicos” 
podem ser afetados de forma direta e indireta pelo uso da tecnologia pois ela usa processos 
naturais para nutrir as plantas e pode exercer influência direta em propriedades físicas do solo em 
razão de maior produção de massa verde, que resultara em maior quantidade de matéria orgânica 
no solo. 
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Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental (Tabela 4.1.1) é um indicador 

muito importante pois agrega diferentes componentes que medem a interferência da tecnologia 
nos principais temas da questão ambiental. Dos sete componentes, distribuídos entre a duas 
variáveis conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, somente três componentes 
“vegetação nativa”, “solos degradados” e “ecossistemas degradados” foram sensíveis à 
tecnologia. A pontuação média do tipo 1 foi 0,8 e a média do tipo 2 foi 1,50, gerando uma média 
geral de 0,67. 

 
Os demais componentes deste indicador reunidos nas “variáveis de conservação da 

biodiversidade” e “variáveis de recuperação ambiental” que estão listados a seguir, não foram 
afetados pela tecnologia: “fauna silvestre”, “espécies / variedades tradicionais (caboclas)”, “áreas 
de preservação permanente” e “reserva legal”. 
 
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 Não 2,75 5,75 4,25 
13. Capital social Não 1,75 1,50 1,63 
14. Bem-estar e saúde animal  Não 0,0 0,0 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
A tabela 4.2.1 apresenta os impactos socioambientais do uso da tecnologia inoculação do 

feijão-caupi com rizóbio sobre o aspecto respeito ao consumidor. Somente um (1) dos cinco 
componentes do indicador “qualidade do produto” não foi observado alteração em seus 
coeficientes devido a ação da tecnologia, “procedimentos de pós-colheita”. Dessa forma, foi 
possível verificar alteração nas quantidades de resíduos químicos dos produtos alimentares nos 
quais foram utilizados a inoculação com rizóbio, que recebeu média geral de 4,25. Também foi 
possível observar redução no número de “contaminantes biológicos”. Os demais componentes 
deste indicador, “disponibilidade de fontes de insumos” e “idoneidade dos fornecedores de 
insumos”, também se observa correção entre o uso da tecnologia e alterações comprovadas e 
perceptíveis sobre o ambiente ou sobre as culturas. 
 

Foram observados efeitos devido a ação da tecnologia de uso de inoculação do feijão-caupi 
com rizóbio no indicador “capital social” (Tabela 4.2.1.) nos componentes: “Integração cultural 
entre os colaboradores e familiares”, “projetos de extensão comunitária / educação ambiental” e 
“programas de transferência de conhecimentos e tecnologias”, resultando em uma pontuação 
média final de 1,63. 

O indicador “bem-estar e saúde animal” não foi afetado pelo uso da tecnologia de 
inoculação do feijão-caupi com rizóbio. Este indicador é composto dos sete componentes listados 
a seguir: “acesso a água, alimento e suplementos de qualidade”, “conforto térmico e salubridade 
dos ambientes de manejo”, “lotação adequada nas instalações e áreas externas”, “segurança e 
manejo sanitário preventivo”, “condições p/ expressar comportamentos naturais da espécie”, 
“ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor” e “conduta ética de manejo, descarte e 
pré-abate / abate”. 
 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 
Critérios Se aplica Média Média Média 
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(Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral 

15. Capacitação Sim 7,00 0,0 3,50 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 0,85 0,0 0,43 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 2,00 0,0 1,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim/Não 3,13 0,0 1,57 

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

Na tabela 4.2.2 estão representados os resultados da avaliação dos indicadores 
relacionados ao aspecto “trabalho/emprego” sendo que o indicador melhor pontuado foi o 
“capacitação”, embora a média tipo 2 tenha sido zero, a média tipo 1 foi de 7,00. No componente 
“tipo de capacitação” foram avaliadas as atividades que visaram especificamente a transferência 
da tecnologia de FBN para os agricultores do tipo 1. Assim, no momento, em que foi realizado o 
primeiro plantio com uso de inoculantes, os técnicos de campo promoveram, no âmbito da 
propriedade dos agricultores, uma capacitação “local de curta duração”, realizando as orientações 
necessária para o sucesso da atividade, cuja pontuação resultou em um moderado coeficiente de 
aumento no componente. Também foi promovido uma “especialização de curta duração” que 
foram os cursos oferecidos com temática especifica do uso de inoculantes na cultura do Feijão-
Caupi onde foram transmitidos os dados e informações que compõe o arcabouço técnico e 
científico das tecnologias e inovações relativas a FBN. Devido a excelente qualidade técnica desses 
cursos a avaliação resultou em um grande aumento no componente. Como o “nível da 
capacitação” correspondeu ao que era esperado pelos participantes, os resultados da avaliação 
foram semelhantes aos obtidos no componente anterior, resultando na pontuação final igual a 
7,0. 

  O Indicador “qualificação e oferta de trabalho” teve a pontuação final de 0,85 para 
a média tipo 1 e 0,0 para a média tipo 2, resultando numa média geral de 0,43. Mesmo que a 
tecnologia, aumente a viabilidade econômica, lucratividade, bem como a demanda de mão-de-
obra da cultura, ela ainda não foi capaz de promover um forte efeito sobre a oferta de emprego. 
No entanto, é certo que o melhor desempenho econômico da cultura cria uma situação de maior 
estabilidade para o agricultor e sua família o que se reflete em maior estabilidade da atividade 
agrícola desenvolvida pelo produtor rural. 
 

A “qualidade do emprego” é um indicador muito importante do aspecto emprego e teve e 
a pontuação final de 2,0 para a média tipo 1 e 0,0 para a média tipo 2, resultando numa média 
geral de 1,0. Somente as variáveis associadas a “legislação trabalhista” foram afetadas onde os 
componentes “jornada de trabalho menor que 44h” e “contribuição previdenciária” tiveram 
moderado aumento em seu coeficiente. A maior produtividade do trabalho obtida com o uso de 
FBN resulta numa menor necessidade de ocupação da mão-de-obra, pois para uma mesma 
quantidade de trabalho obtém-se maior produção. Obviamente a quantidade de trabalho não é 
exatamente a mesma, pois haverá maior necessidade de mão-de-obra para a colheita, mas o 
tempo gasto para preparo do solo, plantio e tratos culturais permanecem o mesmo. A maior 
rentabilidade da cultura afeta a questão previdenciária pois o agricultor poderá emitir notas fiscais 
de sua produção que são necessárias para a aposentadoria ou mesmo poderá fazer contribuição, 
no caso de produtores empresariais.  
 
  Finalmente, o indicador “oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre 
gêneros, gerações e etnias” e teve e a pontuação final de 3,13 para a média tipo 1 e 0,0 para a 
média tipo 2, resultando numa média geral de 1,57. Os indicadores que foram alterados 
positivamente foram: “oportunidade de envolvimento e valorização da participação das 
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mulheres”, “emancipação e reconhecimento das escolhas das mulheres”, “recompensa equitativa 
das atividades produtivas das mulheres”, “equidade de oportunidades entre etnias” e “respeito 
mútuo e valorização cultural”.  
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 2,00 5,00 3,50 
20. Valor da propriedade  Sim 2,25 2,25 2,25 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Os resultados apresentados na tabela 4.2.3. referem-se a avaliação dos indicadores do 
aspecto “renda”. Os dois indicadores apresentaram alterações positivas para os dois tipos de 
média, tipo 1 e tipo2.  

 
Todos os cinco componentes do aspecto “geração de renda” receberam moderado 

aumento em seu coeficiente na média tipo 2, sendo que na média tipo 1 , apenas 2 deles. A seguir 
são listados os cinco componentes: “segurança (garantia de obtenção)”, “estabilidade (redução da 
sazonalidade)”, “distribuição (remunerações e benefícios)”, “diversidade de fontes de renda” e 
“montante”. Este resultado mostra que o uso da tecnologia pode garantir a obtenção de parte 
significativa da renda desejada com o plantio de feijão-caupi. A tecnologia de FBN por ser capaz de 
ajudar a cultura a ter um desenvolvimento minimamente satisfatório mesmo em condições 
adversas de fertilidade do solo, resulta numa garantia de obter alguma produção até em solos 
pobres. Contudo, vale destacar que o mesmo efeito não se obtém sob condições climáticas 
adversas, ou seja m solos pobres a tecnologia pode ajudar, mas em anos sem chuva, não.  
 

Com o uso de FBN se observa duas situações distintas: a primeira é o aumento de 
produtividade, que ocorre nos casos em que o agricultor não se utiliza de adubos químicos, que é 
o caso do agricultor do tipo 1. A segunda é a redução dos custos de produção, que ocorre 
naqueles casos onde o agricultor se utiliza de adubos mas os substitui pelo uso de inoculantes, que 
é o caso do agricultor do tipo 2. No entanto, nas duas situações o uso de FBN resulta em aumento 
do “montante” da renda. Por essa razão, este componente recebeu moderado aumento em seu 
coeficiente para os dois tipos de média. 

 
Para o agricultor do tipo 1 o componente “diversidade de fontes de renda” não foi alterado 

com a introdução da tecnologia. Já para os agricultores empresariais, tipo 2, é certo que a renda 
obtida com a produção resulte em diversificação das fontes de renda, mas não é o caso dos 
agricultores tipo 1 onde o excedente financeiro resultante da adoção de tecnologia é utilizado em 
itens básicos necessários a manutenção da família, saúde, vestimentas, transporte, alimentação 
etc.  

O indicador “valor da propriedade” apresentou pontuação final de 2,5 para os dois tipos de 
média, tipo 1 e tipo 2, resultando, obviamente na média geral de 2,5. Ambos receberam 
moderado aumento nos componentes “conservação dos recursos naturais” e “preços de produtos 
e serviços“. O primeiro componente está relacionado a efeito poupador de terra resultante do 
aumento de produtividade com o uso de FBN o segundo diz respeito ao aumento de produtividade 
que resulta num menor custo de produção e, consequentemente, em preços mais vantajosos.  

Os componentes que não sofreram alteração foram: “investimento em benfeitorias”, 
“conformidade com legislação” e “infra-estrutura / política tributária”. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 
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Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Não 0,0 0,0 0,0 
22. Segurança alimentar Sim 11,0 8,00 9,50 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
O aspecto “saúde”, tabela 4.2.4., reúne dois indicadores sendo que nenhum deles 

apresentou efeito para a tecnologia, e isso se deve ao fato deles não se aplicarem a esta 
tecnologia. O indicador “segurança e saúde ocupacional” tem os seguintes componentes em sua 
variável “exposição a periculosidade e fatores de insalubridade”: “periculosidade”, “ruído”, 
“vibração”, “calor / frio / umidade”, “acidentes ergonômicos (quedas, máquinas)”, “agentes 
químicos” e “agentes biológicos”. 

 
Por sua vez, o indicador “Segurança Alimentar” teve seus três componentes afetados 

positivamente resultando em um coeficiente de impacto final de 11,0 para média do tipo 1 e 8,00 
para média do tipo 2, sendo a média geral igual a 9,50. O componente “garantia da produção” 
recebeu um grande aumento em seu coeficiente para a média tipo 1, cuja escala de ocorrência se 
deu no entorno da propriedade pois com o uso de FBN a nutrição das plantas ocorre por meio de 
simbiose com bactérias resultando em maior garantia de produção, a qual beneficia a unidade 
familiar mas também os consumidores. Contudo para média do tipo 2 , este componente recebeu 
pequeno aumento em seu coeficiente, gerando o valor final de 1,5. De acordo com os dados de 
produção apresentados anteriormente, a “quantidade de alimento” produzido sob efeito do FBN 
na cultura do feijão-caupi foi significativamente maior para os dois tipos de média, tipo 1 e tipo 2, 
o que justifica o componente também ter recebido um grande aumento em seu coeficiente para 
ambos. 

 
O componente “qualidade nutricional do alimento” também recebeu moderado aumento 

em seu coeficiente para os dois tipos de média, tipo 1 e tipo 2, devido a possibilidade de se obter 
uma produção com menor uso de insumos químicos. Uma das questões observadas durante as 
visitas técnicas de campo foi o uso inadequado de agrotóxicos, frequente em agricultores de baixa 
renda, o que no caso do feijão-caupi é mais preocupante quando colhido verde para consumo 
integral da vagem.  

  
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 4,75 1,75 3,25 
24. Condição de comercialização Sim 2,25 2,25 2,25 
25. Disposição de resíduos  Não 0,0 0,0 0,00 
26. Gestão de insumos químicos Não 0,0 0,0 0,00 
27. Relacionamento institucional Sim/ Não 3,75 0,0 1,88 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Os resultados apresentados na tabela 4.2.5. referem-se a avaliação dos indicadores do 
aspecto “aspecto gestão e administração”. Dentre os cinco indicadores adotados para este 
aspecto, dois deles, “disposição de resíduos” e “gestão de insumos químicos”, não se aplicaram 
para a média do tipo 1. Para a média do tipo 2, além desses dois componentes, o aspecto 
“relacionamento institucional” também não apresentou alterações para a tecnologia em tela.  

 
O indicador “Dedicação e perfil do responsável” foi o que teve maior pontuação para a 

média do tipo 1, 4,75 e 1,75 para média do tipo 2, com um coeficiente de impacto média geral de 
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de 3,25. O seu componente “Capacitação dirigida à atividade” foi o único que recebeu grande 
aumento em seu coeficiente para média do tipo 1, e isso se deve as diversas formas de 
capacitação que foram desenvolvidas no âmbito da transferência de tecnologia, conforme 
mencionado anteriormente. O componente “horas de permanência no estabelecimento” recebeu 
moderado aumento em seu coeficiente para ambos os tipos de média, tipo 1 e tipo2, em razão, 
principalmente, do aumento de produtividade obtido com uso de FBN que, forçosamente, resulta 
em mais tempo destinado à cultura, seja apara colheita, seja para beneficiamento, 
armazenamento etc. O mesmo se observa com o componente “engajamento familiar” que 
recebeu moderado aumento em seu coeficiente para ambos os tipos de média, tipo 1 e tipo2 
devido a maior participação da família desde os processos de organização para capacitação e 
também para a implantação da tecnologia, até a demanda de mais horas de dedicação ao trabalho 
decorrente da maior produtividade. 
  

O indicador “Condição de comercialização”, com pontuação final de 2,5 para ambos os 
tipos de média, tipo 1 e tipo2, teve os coeficientes de três de seus sete componentes aumentados 
moderadamente pela ação da tecnologia para a média do tipo 1, são eles: “venda direta”, 
“processamento local” e “armazenamento local”. Para a média do tipo 2, somente o indicador 
“venda direta” sofreu alteração devido o uso da tecnologia. Todos os agricultores do tipo 1 
entrevistados realizam processamento e armazenamento local mas a venda direta é realizada 
somente pelos agricultores que comercializam seus produtos, pois parte deles, produzem 
somente para o autoconsumo. 

 
Os componentes que não sofreram alteração para nenhum dos dois tipos de agricultores, 

foram: “transporte próprio”, “propaganda / Marca própria”, “encadeamento com produtos / 
atividades / serviços anteriores” e “cooperação com outros produtores locais”. 
 

A tecnologia em estudo não apresenta efeitos sobre o indicador “disposição de resíduos”. 
Este indicador é composto de duas variáveis e cinco componentes conforme descrito a seguir. A 
variável de “tratamento de resíduos domésticos” é composta de “coleta seletiva”, “compostagem 
/ Reaproveitamento”, “disposição sanitária”. A variável de “tratamento de resíduos da produção” 
´composta de “reaproveitamento” e “destinação ou tratamento final”. 
 

Quanto a “gestão de insumos químicos” não foi constatado em nenhum dos seus cinco 
componentes alterações devido a ação da tecnologia. “Armazenamento”, “calibração e verificação 
de equipamentos de aplicação”, “utilização de equipamentos de proteção individual”, “disposição 
final adequada de recipientes e embalagens” e “registro dos tratamento” são os cinco 
componentes deste indicador. É desnecessário explicar a razão pela qual eles não são afetados 
pela tecnologia em estudo, por ser facilmente constatável. 
 

Relacionamento institucional é o último indicador desta avaliação. Ele é composto de uma 
única variável, “variáveis de alcance institucional”, e quatro componentes “utilização de 
assistência técnica”, “associativismo / cooperativismo”, “filiação tecnológica nominal”, “utilização 
de assessoria legal / Vistoria”. Nenhuma destas variáveis receberam pontuação positiva para a 
média do tipo 2 e somente o componente “utilização de assistência técnica” recebeu pontuação 
positiva para a média do tipo 1, gerando o valor médio de 1,88. 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 2,7 1,8 2,25 
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Índice de Impacto Social 3,1 2,4 2,75 

Índice de Impacto Ambiental 1,5 2,6 2,05 

 
  

Dentre os três índices parciais de Impacto socioambiental, “Índice de Impacto Econômico”, 
“Índice de Impacto Social” e “Índice de Impacto Ambiental”, o que recebeu pontuação mais 
elevada foi o “Impacto Social” que apresentou o valor médio de 2,75. A segurança alimentar foi o 
indicador que mais colaborou para a obtenção de impacto ambiental positivo para a tecnologia de 
inoculação do feijão-caupi com rizóbio.  
 
 Os indicadores de impactos ambientais foram os menos sensíveis aos efeitos da tecnologia 
de inoculação do feijão-caupi com rizóbio. No entanto, se observa uma pontuação relativamente 
elevada para os três indicadores o que pode assegurar viabilidade técnica para a tecnologia. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

2,33 2,59 2,46 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

O presente estudo avaliou a experiência de diversos produtores sediados em diferentes 
localidades do estado do Maranhão e Mato Grosso, sendo que as informações sobre este último 
grupo foram obtidas com a associação. Considerando uma escala que vai de -15 a +15 o índice de 
impacto sócio ambiental desta tecnologia foi de 2,46. Este valor é relativamente baixo 
considerando que a tecnologia em estudo tem características ambientais bastante inovadoras, por 
reduzir consideravelmente o uso de adubos químicos, notadamente os nitrogenados.  
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 

 
Sobre a questão dos impactos sobre o emprego foram tecidas considerações para os dois 

tipos de média trabalhadas nesta avaliação, tipo 1 e tipo 2.  
 
Para os agricultores do tipo 1, agricultores familiares, foram obtidas informações a campo 

com o objetivo de subsidiar a discussão deste item. Como a tecnologia apresenta efeito 
significativo sobre a produtividade, invariavelmente resultará em horas de serviço adicionais. Estas 
horas extras, foram realizadas especificamente nas etapas de colheita e pós colheita, 
beneficiamento, armazenagem e comercialização.   

 
Nas entrevistas realizadas com os agricultores foi realizado um levantamento dos dias de 

trabalho necessário para cada uma das etapas da produção e de feijão-caupi: preparo do solo, 
plantio, tratos culturais, controle de pragas e colheita.  

 
A fase de colheita apresenta muita variação na quantidade de utilização da mão-de-obra, 

pois há diferentes forma de realizar esta tarefa: alguns colhem a vagem verde para comercializar 
outros esperam secar para utilizar exclusivamente o grão. Há casos daqueles que mesclam os dois 
tipos de colheita, verde e seca, de acordo com a demanda do mercado local. Entre os agricultores 
que colhem a planta seca, uns arrancam a planta toda e levam para o terreiro, outros colhem só a 
vagem, alguns utilizam trilhadeira e outros batem manualmente.  
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Assim, considerando as diferentes formas de colheita, constatou-se que esta etapa pode 
requisitar a utilização de 4 a 15 dias de trabalho. Contudo, em nenhum dos casos foi necessário a 
contratação de mão-de-obra extra, pois o trabalho adicional foi realizado pelos próprios membros 
da família. 

 
O que é importante destacar é que a tecnologia causa impacto positivo sobre o trabalho, 

devido ao aumento de produção resultando em maior necessidade de mão de obra para colheita, 
beneficiamento e comercialização. 

 
Também vale destacar que a indústria produtora de inoculantes é um grande beneficiário 

da tecnologia pois sua expansão com a consequente criação de novos empregos depende 
diretamente do desenvolvimento, fomento e estímulo a esse tipo de inovação.  
 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 

 A avalição de impacto institucional foi realizada com 2 tipos diferentes de públicos, de um 
lado estão os especialistas e desenvolvedores, média tipo 1, que contou com pesquisadores da 
Embrapa Agrobiologia e Embrapa Cocais e de outro lado estão pessoas envolvidas na difusão do 
projeto.  
 
5.1. Capacidade relacional 
 

A pontuação média geral final do aspecto relações de equipe/rede de pesquisa dos 
indicadores dos Impactos na capacidade relacional da tecnologia de inoculação do feijão-caupi 
com rizóbio e foi de 15,00 para a média de tipo 1 e de 5,00 para a média de tipo 2. A média geral 
foi de 10,00. No ambiente institucional desta tecnologia há a participação de diferentes 
especialidades técnicas e científicas, sendo que os indicadores “diversidade de especialidades” e 
“interdisciplinaridade” receberam as pontuação de 1,5 e 3,0 respectivamente para a média de tipo 
1 e para a média d tipo 2 foi 0,5 e 1,0, respectivamente. A melhora da relação com demais 
pesquisadores da Embrapa Agrobiologia e Embrapa Cocais, além de maior aproximação com os 
diversos grupos de interesse, afetou significativamente os indicadores deste aspecto. 
 
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 1,5 0,5 1,0 

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

3. Know-how Sim 1,5 0,5 1,0 

4. Grupos de estudo Sim 3,0 1,0 2,0 

5. Eventos científicos Sim 3,0 1,0 2,0 

6. Adoção metodológica Sim 3,0 1,0 2,0 

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

O indicador “grupo de estudo” teve coeficiente de impacto de 3,0 pontos na escala de 
entorno, resultando em um coeficiente final de 1,5 para a média de tipo 1 e de 1,0 para média de 
tipo 2. O indicador “eventos científicos” recebeu grande aumento de 3,0 pontos em seu 
componente e que resultou num coeficiente de impacto de 3,0 devido a ponderação na escala de 
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ocorrência de entorno para a média do tipo 1, enquanto para a média do tipo 2 foi de 1,00. Sendo 
a média geral de 2,00 
 

O componente “adoção metodológica” recebeu grande aumento em seu coeficiente, 3,0, 
para a média de tipo 1, resultando em pontuação final de 3,0 devido a escala de ocorrência no 
entorno, e de 1,0 para média de tipo 2. Sendo a média geral de 2,00. 

 
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 1,50 0,0 0,75 
8. Interatividade Sim 1,00 0,4 0,95 
9. Know-how Sim 0,50 0,0 0,25 
10. Fontes de recursos Sim 1,00 0,0 0,50 
11. Redes comunitárias Sim 3,00 1,0 2,0 
12. Inserção no mercado Sim 1,00 3,0 2,0 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
O aspecto “Relações c/ interlocutores (beneficiários, parceiros, fornecedores e 

financiadores” recebeu pontuação final de 8,00 para a média de tipo 1 e de 4,0 para média de tipo 
2, sendo a média geral de 6,00. 

 
 Quatro de seus componentes receberam moderado aumento em seus coeficientes para a 

média de tipo 1: “Interatividade entre interlocutores (ações e atividades)”, “Know–how”, “Fontes 
de recursos / Contratação institucional” e ”inserção no mercado (comércio ou seção de produtos / 
tecnologias)”. Os componentes “diversidade de interlocutores” e “redes de interações 
comunitárias (não científicas)” receberam grande aumento em seus coeficientes.  

 
Para a média do tipo 2, metade dos componentes receberam pontuação zero, 

permanecendo inalterados, são eles: “diversidade de interlocutores”, “Know–how” e “Fontes de 
recursos / Contratação institucional”. Os componentes “Interatividade entre interlocutores (ações 
e atividades)” e “redes de interações comunitárias (não científicas)” receberam moderado 
aumento em seus coeficientes. Apenas o indicador “inserção no mercado (comércio ou seção de 
produtos / tecnologias)” recebeu grande aumento em seu coeficiente. 

 
O componente “fontes de recursos / contratação institucional”, diz respeito aos agentes 

que contribuíram com seus recursos financeiros para subsidiar as atividades de pesquisa e 
extensão. O componente “Redes de interações comunitárias (não científicas)” também foi afetado 
de diversas formas, principalmente no desenvolvimento de trabalhos com os pequenos 
agricultores do Maranhão. 

 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 

 
Os coeficientes do Aspecto Capacidade Científica-Tecnológica são apresentados na Tabela 

5.2.1. e 5.2.2 sendo que para a média do tipo 1 os dois indicadores apresentaram componentes 
que tiveram grande aumento em seus indicadores mas também apresentaram três componentes 
não se aplicam a tecnologia resultando numa pontuação menor que o aspecto anterior, com 
índice integrado de 7,25. Sendo que para a média de tipo 2 foi de apenas 1,2. 
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 A pontuação média geral final do aspecto instalações do indicador dos Impactos na 
capacidade científica e tecnológica de inoculação do feijão-caupi com rizóbio e foi de 6,50 para a 
média de tipo 1 e de 0,00 para a média de tipo 2. A média geral foi de 3,25.  

 
Destacando a ação conjunta realizada pelos diversas instituições envolvidas, Embrapa 

Cocais e Agrobiologia, e a AGERP do governo do Estado do Maranhão, o indicador “Instalações 
(métodos e meios)” apresentou grande aumento em seus componentes “Infraestrutura 
institucional (número de Unidades)” e “Compartilhamento da infraestrutura” para a média do tipo 
1. Contudo, para o bom desenvolvimento do projeto dois componentes deste indicador são de 
grande importância por representarem a estrutura física tecnológica que dá suporte para que o 
projeto seja devidamente colocado em prática no campo, são eles: “Infraestrutura operacional 
(área física)” e “Instrumental operacional (situação e manutenção)”. Estes componentes dizem 
respeito à estrutura das duas unidades da Embrapa envolvidas, mas também se referem a 
estrutura de campo disponível que estão sob a responsabilidade do estado do Maranhão e que 
sem ela não seria possível realizar este projeto. 
 
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 0,0 1,5 

14. Infraestrutura operacional Sim 1,0 0,0 0,5 

15. Instrumental operacional Sim 1,0 0,0 0,5 

16. Instrumental bibliográfico Não 0,0 0,0 0,0 

17. Informatização Não 0,0 0,0 0,0 

18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 1,5 0,0 0,75 

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

 
A pontuação média geral final do aspecto recursos do projeto do indicador dos Impactos na 

capacidade científica e tecnológica de inoculação do feijão-caupi com rizóbio e foi de 8,00 para a 
média de tipo 1 e de 2,40 para a média de tipo 2. A média geral foi de 5,20.  

 
Para a média do tipo 1, o indicador “Recursos do projeto (captação e execução) apresentou 

grande aumento em seus componentes “Infraestrutura (ampliação da área física)” e “Custeio de 
diárias, traslados e estadas” pois o projeto recebeu apoio institucional das Embrapa, recursos do 
CNPq, recursos do Governos do Estado do Maranhão e da ANPII.  

 
Os outros dois indicadores deste componente que sofreram efeito sob a aplicação da 

tecnologia foram “Instrumental operacional (inclusive informatização/automação/tecnologia da 
informação)” e “Contratação de consultores, bolsistas, pesq. visitantes”. Ambos apresentaram 
apenas pequeno aumento em seus indicadores embora a questão da “tecnologia da informação” 
tenha sido bastante contemplada na “Plataforma Digital de Conhecimento Agroecológico” 
mencionada acima, mas que por outro lado refletem o baixo grau de investimento em 
informatização e automação. 
 
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 0,0 1,5 

20. Instrumental (ampliação) Sim 1,0 0,0 0,5 
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21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Não 0,0 0,0 0,0 

22. Contratações  Sim 1,0 1,4 1,2 

23. Custeios Sim 3,0 1,0 2,0 

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

 

5.3. Capacidade organizacional 
 

Os coeficientes do Aspecto Capacidade Organizacional são apresentados na Tabela 5.3.1. e 
5.3.2 e resultaram, para a média de tipo 1, em um índice integrado de 12,00, sendo que o 
indicador “Transferência/extensão” obteve a pontuação máxima (15,00) onde todos os seus 
componentes apresentaram grande aumento em seus coeficientes, contudo o mesmo não se 
observou no indicador “Equipe/Rede de pesquisa”, cuja pontuação foi significativamente menor, 
9,00. Já para a média do tipo 2 o índice integrado foi de 11,4, sendo que o indicador 
“Transferência/extensão” obteve a pontuação média de 11,10 onde metade dos seus 
componentes apresentaram grande aumento em seus coeficientes. Já o indicador “Equipe/Rede 
de pesquisa”, cuja pontuação foi um pouco maior, 11,70, resultando em um índice integrado de 
11,40. 

 
Para a média do tipo 1, três componentes do indicador “Equipe/Rede de pesquisa” 

apresentaram grande aumento em seus coeficientes, são eles: “Cursos e treinamentos”, 
“Realização de experimentos, avaliações, expedições, ensaios” e “Adoção de sistemas de gestão e 
de qualidade”. Os componentes “Participação em eventos técnico-científicos” e “Organização de 
eventos técnico-científicos” apresentaram moderado aumento em seus coeficientes. E o 
componente “implementação de bancos de dados, plataformas de informação codificada” 
permaneceu inalterado. 

 
Para a média do tipo 2, quatro componentes do indicador “Equipe/Rede de pesquisa” 

apresentaram grande aumento em seus coeficientes, são eles: “Cursos e treinamentos”, 
“Realização de experimentos, avaliações, expedições, ensaios”, “participação em eventos técnico-
científicos” e “organização de eventos técnico-científicos” resultando em média de 11,70. Os 
componentes “implementação de bancos de dados, plataformas de informação codificada” e 
“adoção de sistemas de gestão e de qualidade” permaneceram inalterados. 
 
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 4,2 3,60 

25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,0 3,0 3,00 

26. Bancos de dados, plataformas de informação Não 0,0 0,0 0,0 

27. Participação em eventos Sim 1,0 3,0 2,00 

28. Organização de eventos Sim 0,5 1,5 1,0 

29. Adoção de sistemas de gestão Sim 1,5 0,0 0,75 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Todos os componentes do indicador “Transferência/extensão” apresentaram grande 
aumento em seus coeficientes para a média do tipo 1. Isso se deve ao fato da ação realizada com 
estes agricultores se caracterizar como uma típica transferência de tecnologia e extensão rural 
onde todos os componentes do indicador foram contemplados durante a execução do projeto 
conforme descrito detalhadamente no item 1.3.  
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Para a média do tipo 2, os componentes do indicador “Transferência/extensão” que 
apresentaram grande aumento em seus coeficientes foram: “cursos treinamentos p/ público 
externo”, “número de participantes” e “número de exposições na mídia / artigos de divulgação”. 
Os componentes “criação de Unidades Demonstrativas” e “projetos de extensão / 
desenvolvimento local” receberam moderado aumento em seus coeficientes. Já o componente 
“disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação” pontuação zero, permanecendo 
inalterados. 
 

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 3,00 

31. Número de participantes Sim 3,0 3,0 3,00 

32. Unidades demonstrativas Sim 3,0 0,4 1,70 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,0 4,2 3,60 

34. Projetos de extensão Sim 1,5 0,5 1,00 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 1,5 0,0 0,75 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

5.4. Produtos de P&D 
 
 

As Tabela 5.4.1. e 5.4.2. apresentam os coeficientes do Aspecto Produtos de Pesquisa e 
Desenvolvimento, os quais obtiveram as menores pontuações desta avaliação para a média do 
tipo 1, resultando em um índice integrado de 3,50. Somente o componente “Livros/capítulos, 
boletins, guias, manuais, CD-ROMs, Websites, outras mídias, mapas, etc.” apresentou grande 
aumento em seu coeficiente. Sendo que os componentes “Apresentações em Congressos” e 
“Teses, dissertações, TCCs” apresentaram moderado aumento em seus coeficientes. Os demais 
componentes: “Artigos indexados” e “Índice de impacto total (Web-of-Science)” mantiveram-se 
inalterados diante da ação da tecnologia. 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 1,0 3,0 2,00 

37. Artigos indexados Sim 0,0 3,0 1,50 

38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,0 3,0 1,50 

39. Teses e dissertações Sim 1,0 3,0 2,00 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,0 3,0 3,00 

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

Para a média do tipo 2 o índice integrado atingiu 8,6, sendo que o indicador “produtos de 
P&D” ficou com média final de 15,00 onde todos os componentes receberam grande aumento em 
seus coeficientes. O indicador “produtos tecnológicos” ficou com média final de 2,20 e somente 
dois de seus cinco componentes foram afetados positivamente pela tecnologia foram afetados 
positivamente pela tecnologia, são eles: “patentes / registros” e “produtos tecnológicos’ 
 

 Três dos componentes do indicador “Produtos Tecnológicos” não se aplicam à tecnologia 
resultando m uma menor pontuação para a média do tipo 1, são eles: “Patentes/Registros”, 
“Variedades/Linhagens” e “Marcos regulatórios (Leis, normas)”. Os componentes “Novas práticas 
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metodológicas” e “Produtos tecnológicos” apresentaram moderada alteração em seus 
coeficientes.  

 
 

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 1,0 0,5 

42. Variedades/linhagens Não 0,0 0,0 0,0 

43. Práticas metodológicas Sim 1,0 0,0 0,5 

44. Produtos tecnológicos Sim 1,0 1,2 1,10 

45. Marcos regulatório Não 0,0 0,0 0,0 

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

 
 

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

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

7,55 6,90 7,23 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Para a média do tipo 1 observa-se que mesmo com dois indicadores apresentando a 
pontuação máxima em seus coeficientes de desempenho (15,00), o índice de impacto de 
Desenvolvimento Institucional foi de apenas 7,55, em uma escala que varia de -15 a +15. Em parte 
isso se deve ao fato de que os indicadores do Aspecto Produtos de Pesquisa e Desenvolvimento 
terem apresentado os coeficientes de desempenho menores desta avaliação e, justamente, são 
eles que possuem o maior “peso de critério”, exatamente o dobro dos demais. Por outro lado, a 
geração de Produtos de Pesquisa e Desenvolvimento representam uma faceta importante a ser 
melhorada em atividades futuras para a m´dia de tipo 1, pois promovem o registro, analise e 
difusão de informações e conhecimentos obtidos durante a sua execução e que, certamente, 
serão uteis para gestores públicos pesquisadores etc.  

 
Para a média do tipo 2, os menores valores foram encontrados no índice integrado 

“Capacidade Científica-tecnológica” que apresentou media final de apenas 1,20. O índice 
integrado com maior pontuação foi o “Capacidade Organizacional” com 11,40 pontos. A média 
final resultou em 6,90, valor bem próximo a média do tipo 1. A média geral final ficou em 7,23 
pontos, valor bastante promissor para a tecnologia. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   

Foi mencionado no início desta avaliação que tradicionalmente, a produção de feijão-caupi 
se concentrava nas regiões Norte e Nordeste onde era realizada em pequenas unidades 
produtivas sem aplicação de insumos agrícolas e com baixo nível tecnológico mas, devido a sua 
ampla capacidade de adaptação às condições tropicais e ao seu bom desempenho econômico, 
tem se expandido, há mais de uma década, para a região Centro-Oeste, principalmente para o 
Estado de Mato Grosso onde seu plantio é realizado por médios e grandes empresários em 
lavouras bastante tecnificadas (Freire Filho, 2011).  Esta avaliação usou resultados obtidos com os 
dois tipos de agricultores, agricultores familiares de baixo adoção tecnológica e agricultores 
tecnificados da região centro-oeste. 
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 O feijão caupi é capaz de fixar eficientemente o nitrogênio atmosférico através da 
associação com bactérias do grupo rizóbio. Essas bactérias estão naturalmente presentes no solo, 
mas podem ser selecionadas e utilizadas com insumos biológicos otimizando a Fixação Biológica 
de Nitrogênio (FBN). As estimativas da contribuição da FBN no suprimento de N para a planta está 
na ordem de US$ 13 milhões por ano, somente para a região Nordeste brasileira (Rumjanek et al., 
2005).  
 

Ao longo da cadeia produtiva, diferentes agentes se beneficiam da tecnologia. Os 
agricultores, pequenos, médios e grandes, são os beneficiários principais da inovação, obtendo 
maiores produtividades com menores custos. A indústria produtora de inoculantes também é um 
grande beneficiário da tecnologia pois sua expansão com criação de novos empregos depende 
diretamente desse tipo de tecnologia. Estudantes, técnicos, extensionistas, pesquisadores e suas 
instituições, juntamente com os consumidores do produto final (grãos secos e vagens verdes) 
também se beneficiam do uso de inoculantes. 

 
Como não existem levantamentos de dados estatísticos da produção de feijão-caupi no 

Brasil, não foi possível utilizar as metodologias de avalição de impacto econômico apresentados no 
item 3. 

 

Para o aspecto eficiência tecnológica o indicador que apresentou melhor média geral foi a 
“qualidade do solo”. Somente um dos componentes deste indicador não foi afetado de forma 
positiva pela tecnologia de inoculação do feijão-caupi com rizóbio: “compactação”. “Perda de 
matéria orgânica”, “perda de nutrientes“ e “erosão” foram afetados significativamente gerando a 
média do tipo 1 de 3,75, média do tipo 2 de 10,00 e média final de 6,88. 

 
Entre os impactos socioambientais pode-se destacar o indicador do geração de renda que 

obteve média final de 3,5. Todos os cinco componentes do aspecto “geração de renda” receberam 
moderado aumento em seu coeficiente na média tipo 2, sendo que na média tipo 1 , apenas 2 
deles. A seguir são listados os cinco componentes: “segurança (garantia de obtenção)”, 
“estabilidade (redução da sazonalidade)”, “distribuição (remunerações e benefícios)”, “diversidade 
de fontes de renda” e “montante”. Este resultado mostra que o uso da tecnologia poder garantir a 
obtenção de parte significativa da renda desejada com o plantio de feijão-caupi. A tecnologia de 
FBN por ser capaz de ajudar a cultura a ter um desenvolvimento minimamente satisfatório mesmo 
em condições adversas de fertilidade do solo, resulta numa garantia de obter alguma produção 
mesmo em solos pobres. Contudo, vale destacar que o mesmo efeito não se obtém sob condições 
climáticas adversas.  
 

O indicador “Segurança Alimentar” teve seus três componentes afetados positivamente 
resultando em um coeficiente de impacto final de 11,0 para média do tipo 1 e 8,00 para média do 
tipo 2, obtendo a maior média geral desta avaliação, 9,50. O componente “garantia da produção” 
recebeu um grande aumento em seu coeficiente para a média tipo 1, cuja escala de ocorrência se 
deu no entorno da propriedade pois com o uso de FBN a nutrição das plantas ocorre por meio de 
simbiose com bactérias resultando em maior garantia de produção, a qual beneficia a unidade 
familiar mas também os consumidores. Contudo para média do tipo 2 , este componente recebeu 
pequeno aumento em seu coeficiente, gerando o valor final de 1,5. De acordo com os dados de 
produção apresentados anteriormente, a “quantidade de alimento” produzido sob efeito do FBN 
na cultura do feijão-caupi foi significativamente maior para os dois tipos de média, tipo 1 e tipo 2, 
o que justifica o componente também ter recebido um grande aumento em seu coeficiente para 
ambos. 
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Dentre os três índices parciais de Impacto socioambiental, “Índice de Impacto Econômico”, 

“Índice de Impacto Social” e “Índice de Impacto Ambiental”, o que recebeu pontuação mais 
elevada foi o “Impacto Social” que apresentou o valor médio de 2,75. A segurança alimentar foi o 
indicador que mais colaborou para a obtenção de impacto ambiental positivo para a tecnologia de 
inoculação do feijão-caupi com rizóbio.  
 
 O indicadores de impactos ambientais foram os menos sensíveis aos efeitos da tecnologia 
de inoculação do feijão-caupi com rizóbio. No entanto, se observa uma pontuação relativamente 
elevada para os três indicadores o que pode assegurar viabilidade técnica para a tecnologia. 
 

Considerando uma escala que vai de -15 a +15 o índice de impacto sócio ambiental desta 
tecnologia foi de 2,46. Este valor é relativamente baixo considerando que a tecnologia em estudo 
tem características ambientais bastante inovadoras, por reduzir consideravelmente o uso de 
adubos químicos, notadamente os nitrogenados.  
 
  
7. FONTE DE DADOS 
Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

              

Joselândia MA 5    5        
Santo Antônio dos 
Lopes 

MA 3    3 

Lima Campos MA 4    4 
Campinas SP    1 1 

Total  12   1 13 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
 

  Os dados dos agricultores mencionados na lista acima, foram obtidos em entrevista 
realizada a campo onde pode-se conhecer o nível tecnológico adotado e as características sócio 
econômicas destes produtores. 
   
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Agrobiologia RJ Seropédica Pesquisador 3 

Embrapa Cocais MA São Luis Pesquisador 2 

Anpii SP Campinas Consultor 1 

Total    7 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 

 As avaliações foram realizadas em arquivo enviado previamente para cada um dos 
entrevistados. E seguida foram obtidas as médias de onde foram realizadas as discussões 
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