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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

1.1. Nome/Título: Sistema de Análise Temporal da Vegetação - SATVeg

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

X Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas

Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural

X Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento

Não se aplica

1.3. Descrição Sucinta

O SATVeg - Sistema de Análise Temporal da Vegetação – é uma ferramenta Web, de uso
gratuito, destinada à observação e análise de perfis temporais de índices vegetativos (NDVI e EVI),
derivados de imagens MODIS, para toda América do Sul, que expressam as variações da biomassa
vegetal  na  superfície  terrestre  ao  longo  do  tempo,  oferecendo  apoio  a  atividades  de
monitoramento  agrícola  e  ambiental.  Tais  índices  permitem  ao  usuário  observar  o
comportamento da vegetação na superfície terrestre ao longo do tempo.

A tecnologia ajuda o governo brasileiro a elaborar políticas públicas ambientais e agrícolas e
oferece dados importantes a pesquisadores, estudantes, técnicos de geoprocessamento, gestores
públicos, consultores e outros usuários do setor produtivo. A ferramenta foi criada no final de
2015 com base em imagens de satélites disponibilizadas publicamente pela Nasa do ano 2000 em
diante.

O  SATVeg  fornece  apoio  na  identificação  do  uso  e  cobertura  da  terra,  bem  com  suas
transições ao longo do tempo.  Isso facilita,  por  exemplo,  a  aplicação da legislação ambiental,
especialmente pelo histórico gerado, fundamentado em períodos, como, por exemplo, o processo
de  acompanhamento  de  reflorestamento  pelo  Código  Florestal,  além  da  administração  e  do
monitoramento de programas de intensificação do uso da terra.

Os perfis históricos disponibilizados pelo SATVeg auxiliam na identificação de processos de
transição de classes de uso e cobertura da terra,  como desflorestamentos e conversões  entre
pastagens e agricultura, bem como a identificação dos ciclos de culturas anuais e perenes.

Possui tutorial e biblioteca de padrões temporais, desenvolvidos para apoiar usuários não
familiarizados com perfis temporais de índices vegetativos, ou seja, a quantidade de fitomassa
existente em determinada área.

Para  tornar  a  plataforma ainda mais eficaz,  o  SATVeg fornece ao  usuário uma interface
GoogleMaps  para  a  seleção  das  áreas  de  interesse,  ferramentas  para  filtragem  das  séries
temporais, módulos para carregamento de arquivos vetoriais e cálculo de perfis médios.



Embora a ferramenta não tenha sido submetida a editais de projetos, seu desenvolvimento
foi  realizado  em  diversas  fases,  com  diferentes  formas  de  financiamento.  Inicialmente esta
inciativa foi executada com recursos da própria Embrapa Informática Agropecuária, no âmbito do
Projeto SEG/MP-2 MAPAGRI - Metodologia para o Monitoramento da Atividade Agrícola Brasileira,
com  início  em  2011.  O  sistema  foi  aperfeiçoado  com  recursos  do  Projeto  TerraClass/Banco
Mundial, uma vez que esses projetos fizeram uso das séries temporais em suas atividades, com
resultado bastante  promissor.  Melhorias em termos visuais  foram inseridas,  surgindo a marca
SATVeg. Dessa forma, a ferramenta passa a ser disponibilizada também ao público externo. 

As informações do SATVeg auxiliam, por exemplo, instituições de pesquisa, universidades e
organizações não governamentais (ONGs) em trabalhos e estudos relativos ao uso e cobertura da
terra  e  suas  transições.  Esses  dados  podem  ser  acessados,  gratuitamente,  por  meio  de  um
cadastro simples, disponível no site: www.satveg.cnptia.embrapa.br, como mostra a Figura 1.3.1.

A Figura 1.3.2. mostra a tela principal  do SATVeg e indica os principais itens de busca e
pesquisa.

A Figura 1.3.3. ilustra o perfil  da biomassa verde em área com processo de dinâmica da
produção agrícola.

A Figura 1.3.4. mostra a tela da biblioteca de padrões do SATVeg onde verifica diferentes
comportamentos do gráfico de linha sobre a vegetação, que varia entre 0 e 1.

Figura 1.3.1. Tela inicial de login do SATVeg.



Figura 1.3.2. Tela principal do SATVeg e indicação dos principais itens

Figura 1.3.3. Tela principal do SATVeg, ilustrando o perfil temporal da biomassa verde em 
área com processos de dinâmica de uso e cobertura da terra.

Figura 1.3.4. Tela da biblioteca de padrões do SATVeg, desenvolvida para apoiar usuários
não familiarizados com os perfis temporais de índices vegetativos. 



1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2011
1.5. Ano de Lançamento: 2015
1.6. Ano de Atualização da Tecnologia: 2016
1.7. Ano de Início da adoção: 2015

1.8. Abrangência da adoção:
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

A abrangência do Sistema de Análise Temporal  da Vegetação vai  além das cinco regiões
brasileiras,  como os  outros  países  da  América  do Sul,  mostrando  a  relevância  do sistema no
fornecimento de informações sobre a cobertura vegetal.

1.9. Beneficiários

Apesar  das  informações  específicas  do  SATVeg,  elas  apresentam  uma  ampla  gama  de
utilizações, fazendo com que o software seja utilizado por públicos de naturezas diversas, como
por exemplo: acadêmicos das áreas ambiental e agrícola, instituições públicas e privadas, agências
de crédito rural e de fiscalização, produtores rurais, organizações não governamentais.

Em 2019 foi realizado um levantamento sobre todos os usuários cadastrados, considerando
desde o início da adoção 2015 até 22/05/2019, para identificar o perfil das pessoas que utilizaram
o SATVeg. A Tabela 1.9.1 apresenta os resultados desse trabalho, onde pode observar que nesse
período  foram  cadastrados  4.543  usuários,  onde  todas  as  categorias  foram  contempladas,
predominando as instituições de ensino com 39,35%, empresas públicas com 20,71% e empresas
privadas com 17,84% .

Tabela 1.9.1: Quantidade de usuários do sistema SATVeg, em relação a sua natureza. 

Categoria de 
usuários

Número de
respostas %

• Instituição de Ensino 1.792 39,45%
• Empresa Privada 941 20,71%
• Empresa Pública 815 17,84%
• Autônomo 396 8,72%
• Propriedades Rurais 143 3,15%
• Embrapa 196 4,31%
• Instituição Bancária 134 2,95%
• Consultorias 126 2,77%
• Total 4.543 100,00%

Fonte: Alencar, J. R. de; Esquerdo, J. C. D. M., (2019)



Após  esse  levantamento,  em julho de 2019,  se  elaborou e  aplicou  um questionário  aos
usuários cadastrados,  com o objetivo de identificar e caracterizar os principais perfis, finalidades
de uso e nível de satisfação, bem como orientar o desenvolvimento de novas funcionalidades do
SATVeg (Apêndice). Desta forma, 266 usuários responderam ao questionário, contemplando todas
as categorias, predominando a categoria ensino e pesquisa com 47,74% e em seguida empresas
de consultorias e venda de serviços técnicos com 17,29%. A Tabela 1.9.2 e a Figura 1.9.2 mostram
esses resultados.

Tabela 1.9.2. - Tabela de acessos por área de atuação
Fonte: Alencar, J. R. (2019) 

Figura 1.9.2. – Figura com gráfico dos acessos por área de atuação em porcentagem
Fonte: Alencar, J. R. (2019)

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

O SATVeg é uma ferramenta de abrangência continental  (América do Sul),  que auxilia na
condução de diversos tipos de monitoramento terrestre, como o mapeamento do uso e cobertura
da terra e suas transições ao longo do tempo, a estimativa do potencial produtivo das culturas
agrícolas,  a identificação de processos de desflorestamentos, a detecção de cheias em regiões

17,29%

47,74%

5,64%

8,65%
4,51% 12,41%

3,76%

Acesso por Área de Atuação em porcentagem

Consultoria/Venda de serviços 
técnicos (17,29%)

Ensino e Pesquisa (47,74%)

Financeira (bancos, agências 
financeiras) (5,64%)

Outros (8,65%)

Produção agrícola/Cooperativas 
e empresas agrícolas (4,51%)

Produção agrícola/Produtores ru-
rais (12,41%)

Não Informado (3,76%)

Acesso por Área de Atuação
Área Acessos %

Consultoria/Venda de serviços técnicos (17,29%) 46 17,29%
Ensino e Pesquisa (47,74%) 127 47,74%

Financeira (bancos, agências financeiras) (5,64%) 15 5,64%
Outros (8,65%) 23 8,65%

Produção agrícola/Cooperativas e empresas agrícolas (4,51%) 12 4,51%
Produção agrícola/Produtores rurais (12,41%) 33 12,41%

Não Informado (3,76%) 10 3,76%
Total 266 100,00%



pantaneiras, o monitoramento de questões intrínsecas à obtenção de crédito agrícola, bem como
de seguro rural, entre outros.

Antes  do  SATVeg,  as  análises  das  séries  históricas  exigiam  robustos  processamentos  de
imagens  e  a  produção  dos  gráficos  era  manual,  dependendo  de  conhecimentos  técnicos
específicos. Atualmente, os algoritmos desenvolvidos no sistema possibilitam observar e monitorar
os  índices  de  vegetação  de  forma  mais  ágil  e  eficiente,  por  meio  de  gráficos  produzidos
automaticamente. As informações são extraídas de imagens de satélite e mostram o quanto de
vegetação existe na área observada, sendo disponibilizadas em composições máximas de 16 dias, a
partir de quadrículas com dimensões de 250 por 250 metros na superfície terrestre, ou seja, um
detalhamento espacial de 6,25 hectares.

As imagens da América do Sul que fazem parte do SATVeg foram obtidas de uma base de
dados  pública  disponibilizada  pelo  governo  americano.  Como  essa  base  pública  também
disponibiliza  imagens  de  todos  os  continentes,  existe  o  potencial  de  ampliação  da  área  de
cobertura do SATVeg, uma vez que a tecnologia está finalizada e pode ser aplicada a outras bases
de dados.

Dada a gratuidade das imagens e sua disponibilidade para todas as regiões do planeta, existe
um grande potencial de ampliação do SATVeg para outras regiões, sobretudo na África e América
do Norte e está sendo divulgada a várias instituições de ensino e pesquisa no mundo. Não se trata
de transferência dos softwares ou base de dados do SATVeg, mas sim de oferecimento do serviço
hospedado pela Embrapa e que poderá estar acessível pela Internet, de forma gratuita para outras
regiões do planeta.

Diante das facilidades trazidas pela ferramenta, em 2015 a empresa Agroicone Ltda firmou
um contrato de cooperação técnica e financeira com a Embrapa, para efetuar melhorias no siste-
ma, como a inserção de alguns indicadores. Para seu desenvolvimento, outras parcerias também
foram realizadas, obtendo financiamento do Banco Mundial e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Como citado no item anterior, bem como as Tabelas e Gráfico apresentados, sua utilização
apoia as atividades de monitoramento agrícola e ambiental, auxiliando instituições de pesquisa,
universidades, ONGs e o setor produtivo em trabalhos e estudos relativos ao uso e cobertura da
terra.

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos

3.1.1. Tipo de Impacto: Redução de Custos

Em  sua  resolução 4.427/2015  o  Banco  Central  do  Brasil  (Bacen)  estabelece  a  seguinte
autorização: “utilização do sensoriamento remoto para fins de fiscalização de operações de crédito
rural  e  determina  o  registro  das  coordenadas  geodésicas  do  empreendimento  financiado  por
operações de crédito rural no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor)”.

Dessa  forma, o  Manual  de  Crédito  Rural  autoriza  a  substituição  de  algumas  visitas,
condicionadas  à  liberação  de  parcelas  de  financiamento  agrícola  para  operações  de  plantio,
colheita e etc. Ou seja, por meio do acompanhamento do NDVI (via SATVeg, no caso), se a curva de



evolução deste indicador está dentro do esperado em relação ao desenvolvimento da cultura, não
é necessário realizar a visita.

A Tabela 3.1.1.1 apresenta a estimativa dos custos em cada visita presencial, para empresas,
bancos  e  consultorias  que  utilizaram  o  SATVeg,  em  conformidade  com  a  resolução  Bacen
4.427/2015.

Tabela 3.1.1.1 – Economia realizada em cada visita presencial

Período

Rendimento médio por
hora

real de todos os
trabalhos da

população ocupada
 (pago ao empregado) 1

(R$)

Rendimento
médio por hora
real de todos os
trabalhos (pago
pela empresa) 

(R$)

Duração da
visita

presencial
(h)

Custos logísticos
aproximados (R$ 1,00

por Km rodado e
distância média de
100Km por visita)

(R$)

Preço da visita
física
(R$)

A B = A*2 C D E = (B*C)+D

2015 R$ 1,19 R$ 2,37 4 R$ 100,00 R$ 402,37

2016 R$ 1,29 R$ 2,57 4 R$ 100,00 R$ 402,57

2017 R$ 1,31 R$ 2,62 4 R$ 100,00 R$ 402,62

2018 R$ 1,25 R$ 2,51 4 R$ 100,00 R$ 402,51

2019 R$ 1,35 R$ 2,70 4 R$ 100,00 R$ 402,70
Fonte: Minitti, A.F., (2020).
1 Valor financeiro de referência: rendimento médio mensal real de todos os trabalhos (IBGE), atualizado anualmente segundo os índices do IGP-DI;

Também é necessário levantar quantas visitas presenciais deixaram de ser realizadas, em
razão de sua substituição pelo uso do SATVeg.  Para tanto foram considerados os números de
acessos ao sistema, perfil dos usuários e taxa de sucesso na obtenção da informação. A Tabela
3.1.1.2 apresenta esse cálculo.

Tabela 3.1.1.2 – Quantidade de visitas não realizadas, em razão do acesso à informação por meio
do SATVeg

Período
Número

acessos totais
ao SATVeg 1

% de visitas provenientes de
empresas privadas, bancos e
consultorias (que podem se
beneficiar da Resolução do

Bacen) 3

Taxa de sucesso (%) de
recuperação da

informação necessária
para essas instituições

pelo SATVeg

Número Visitas
substituídas pelo uso do

SATVeg

A B C D = A*B*C*

2015 3.324  2 26,43% 60,00% 527

2016 6.672 26,43% 60,00% 1.058

2017 10.747 26,43% 60,00% 1.704

2018 18.046 26,43% 60,00% 2.862

2019 29.340 26,43% 60,00% 4.653

Total 68.129 10.804
Fonte: Minitti, A.F., (2020).
1 Dados coletados do sistema WebStats, a partir de downloads não provenientes de robôs e com visitas que duraram no mínimo 30 segundos;
2 Dado estimado, uma vez que a série histórica inicia-se em setembro de 2015.
3 Questionário levantado junto aos usuários do sistema, apresentado no item 1.9. 



De  acordo  com  a  Tabela  3.1.1.2., no  período  de  2015  a  2019,  mais  de  10  mil  visitas
presenciais deixaram de ser realizadas, pois foram substituídas por informações disponibilizadas
no SATVeg.

A Tabela 3.1.1.3 demonstra o benefício econômico advindo da utilização do SATVeg,  em
substituição às visitas físicas.

Tabela 3.1.1.3 - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos

Ano

Custos
Anterior

(R$/visita)

Custo Atual
(R$/visita)

Economia
Obtida 

(R$/visita)

Participação
da Embrapa % 

Ganho Líquido
Embrapa 
(R$/visita)

Número Visitas
substituídas
pelo uso do

SATVeg

Benefício
Econômico 

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

2015 R$ 402,37 R$ 0,00 R$ 402,37 70,00% R$ 281,66 527 R$ 148.468,22

2016 R$ 402,57 R$ 0,00 R$ 402,57 70,00% R$ 281,80 1.058 R$ 298.157,05

2017 R$ 402,62 R$ 0,00 R$ 402,62 70,00% R$ 281,83 1.704 R$ 480.314,48

2018 R$ 402,51 R$ 0,00 R$ 402,51 70,00% R$ 281,75 2.862 R$ 806.306,18

2019 R$ 402,70 R$ 0,00 R$ 402,70 70,00% R$ 281,89 4.653 R$ 1.311.557,27

Total 10.804 R$ 3.044.803,21
Fonte: Minitti, A.F., (2020).

Estima-se que no período de 2015 a 2019, empresas privadas como consultorias e bancos,
economizaram mais de R$ 3 milhões, pois a partir do SATVeg tiveram acesso a informações que
lhe permitiram substituir cerca de 10.800 visitas a campo. 

3.2. Custos da Tecnologia

3.2.1. Estimativa Custos

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (Exemplo 1999/2018)

Ano
Custos de
Pessoal

Custeio de
Pesquisa

Depreciação de
Capital

Custos de
Administração

Custos de
Transferência
Tecnológica

Total

2011 R$ 93.491,60 R$ 32.000,00 R$ 18.648,32 R$ 60.991,56 R$ 0,00 R$ 205.131,48

2012 R$ 77.879,15 R$ 0,00 R$ 13.815,44 R$ 60.275,23 R$ 0,00 R$ 151.969,82

2013 R$ 61.941,92 R$ 6.984,00 R$ 16.038,33 R$ 91.457,35 R$ 0,00 R$ 176.421,60

2014 R$ 119.051,38 R$ 15.625,00 R$ 24.246,41 R$ 107.787,67 R$ 0,00 R$ 266.710,46

2015 R$ 215.451,29 R$ 15.625,00 R$ 34.432,19 R$ 109.156,10 R$ 4.089,47 R$ 378.754,05

2016 R$ 246.983,33 R$ 59.738,80 R$ 42.255,09 R$ 111.739,32 R$ 4.089,47 R$ 464.806,01

2017 R$ 274.857,97 R$ 24.000,00 R$ 43.706,83 R$ 134.120,88 R$ 4.089,47 R$ 480.775,15

2018 R$ 241.675,51 R$ 0,00 R$ 39.134,50 R$ 145.580,04 R$ 4.089,47 R$ 430.479,52

2019 R$ 171.848,04 R$ 0,00 R$ 23.051,64 R$ 54.578,85 R$ 4.089,47 R$ 253.568,00

Total R$ 1.503.180,19 R$ 153.972,80 R$ 255.328,75 R$ 875.687,00 R$ 20.447,35 R$ 2.808.616,09



3.2.2. Análise dos Custos

Os custos com pessoal foram calculados a partir do índice de dedicação (%) dos responsáveis
pelo  desenvolvimento,  operação  e  manutenção  do  sistema,  considerando  seus  salários  e
respectivos encargos sociais. Esse índice teve variação entre 10% e 35% de dedicação por essas
pessoas.

O custeio da pesquisa refere-se aos gastos com a geração da tecnologia (exceto pessoal),
estimados com base no orçamento do projeto ou plano de ação, para o período de 2011 até 2017
(exceção de 2012). Foram utilizados os valores obtidos a partir de várias iniciativas com o objetivo
de custear a contratação de terceiros para o desenvolvimento do sistema SATVeg, conforme a
relação seguinte:
– TerraClass Amazônia (Banco Mundial)
– Projeto MP-2 MAPAGRI
– TerraClass Amazônia 2012 (Banco Mundial)
– Acordo de Cooperação Técnica com a Agroicone
– TerraClass Amazônia - BNDES/INPE

No  biênio  2018/2019  não  houve  custeio  de  pesquisa,  uma  vez  que  não  há  projetos
específicos em execução com essa finalidade.

Para o cálculo da Depreciação de Capital, foram considerados os custos de pessoal, custeio
de pesquisa, administração e transferência de tecnologia, levando em consideração a vida útil da
tecnologia de dez anos. 

Os Custos de Administração levam em consideração toda a infraestrutura necessária para o
funcionamento  do  sistema  e  outros  gastos  de  gestão.  Por  último,  tem-se  os  Custos  de
Transferência  Tecnológica,  referentes  aos  custos  de  transporte  e  estadia  dos  envolvidos  em
palestras,  pela participação em feiras e exposições agropecuárias  para divulgação da tecnologia.
Inclui  também  gastos  com  treinamentos,  além  de  publicação  de  fôlderes,  vídeos  e  outros
materiais. Todos os custos foram levantados por meio de informações obtidas junto aos setores
competentes e outras fontes, para os devidos cálculos em planilhas eletrônicas.

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%)

3 , 5 0 % 0 , 9 4 R $  8 9 . 1 2 2 , 2 2

A  tecnologia  demonstra  pequenos  valores,  porém  positivos,  em  relação  aos  índices  de
rentabilidade, motivado principalmente pela sua recente história de funcionamento. No entanto,
como a sua taxa anual de adoção é crescente, a tendência é que esses índices melhorem a cada
edição do relatório, demonstrando a viabilidade do projeto.

Importante salientar que a adoção dessa tecnologia traz muitos outros benefícios, porém de
difícil mensuração, por isso a análise simples desses indicadores retornará um resultado um tanto
subestimado.



3.4. Instituições envolvidas/parcerias

Desde  o  início  de  seu  desenvolvimento  algumas  instituições  ajudaram  na  melhoria  e
financiamento  do  SATVeg.  São  elas:  Banco  Mundial,  Agroicone  Ltda,  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (Inpe).

4.  AVALIAÇÃO  DOS  IMPACTOS  SOCIOAMBIENTAIS  DE  TECNOLOGIAS
AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro

Para essa avaliação usou-se o formulário do Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais de
Inovações Tecnológicas  Agropecuárias  – Ambitec-Agro que contempla impactos  ecológicos que
estão relacionados com a eficiência tecnológica e qualidade ambiental, com 11 (onze) critérios de
impactos. Os critérios de impacto socioambiental estão relacionados com respeito ao consumidor;
trabalho/emprego; renda; saúde e gestão e administração com um total de 16 (dezesseis). Todos
os resultados estão demonstrados nas Tabelas 4.1.1 até a 4.2.5, onde a escala de ponderação varia
de -15 a +15 (vê Avila, et. all., 2008). Deve-se ressaltar que os benefícios analisados nesse item não
são monetários, no entanto são tão impactante para o agronegócio que afetam os monetários.

Para  essa  primeira  avaliação  de  impacto  do  SATVeg,  em  2019,  foram  entrevistados os
pesquisadores da Embrapa Informática Agropecuárias responsáveis  pelo desenvolvimento,  pela
manutenção  e  atualização  do  sistema,  bem  como dirigentes  de empresas  de  consultoria  que
atuam na cadeia do agronegócio, tais como produtores rurais, distribuidores de insumos e gestão
de crédito rural.

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média
geral

1. Mudança no uso direto da terra Sim 8,00
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 6,00
3. Consumo de água Não 0,00
4. Uso de insumos agrícola Não 0,00
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não 0,00
6. Consumo de energia Não 0,00
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Não 0,00
8. Emissões à atmosfera Sim 3,20
9. Qualidade do solo Não 0,00
10. Qualidade da água Não 0,00
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 5,20
*Entrevistados citados anteriormente. A Média Geral foi com base nas entrevistas realizadas em 2019, de acordo com os resultados obtidos por
meio  do formulário  disponível  na metodologia  “Avaliação  de impactos ambientais  de  inovações  tecnológicas  agropecuários  -  Ambitec-Agro”,
considerando os coeficientes de impactos encontrados de acordo com o perfil de cada entrevistado (Tipo 1, Tipo 2 ...Tipo n). 

Com relação aos Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica – de acordo com os
entrevistados, dos 11 critérios, 7 não se aplicam diretamente no empreendimento agrícola, como
pode ser observado na Tabela 4.1.1. Porém, dentro dos critérios de impacto que se aplicam, os
mais relevante foram a mudança no uso direto na terra, a mudança no uso indireto da terra e na
conservação da biodiversidade e recuperação ambiental, com  coeficientes de impactos de 8,00,
6,00 e 5.20, respectivamente. Outro critério também relevância no impacto ecológico foi emissões
à atmosfera, com o coeficiente de impacto de 3,20. 



Vale salientar, que os perfis históricos disponibilizados pelo SATVeg auxiliam na identificação
de  processos  de transição de classes  de  uso  e  cobertura  da  terra,  como desflorestamentos  e
conversões entre pastagens e agricultura, na identificação dos ciclos de culturas anuais e perenes.
Ainda permite, por exemplo, a identificação dos momentos de início e final dos ciclos fenológicos
de culturas anuais que ocorrem na época da safra ou safrinha, dos momentos de corte de florestas
exóticas,  das  épocas  de renovação de algumas culturas  perenes,  entre  outros  processos.  Isso,
confirma os resultados de impacto dos critérios citados e a relevância da ferramenta na tomada da
decisão no empreendimento agrícola.

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral
12. Qualidade do produto Não 0,00
13. Capital social Sim 2,40
14. Bem-estar e saúde animal Não 0,00
*

Quanto ao aspecto respeito ao consumidor, somente critério capital social se aplica, com um
coeficiente de impacto de 2,40, indicando que quando o usuário do sistema se preocupa com uso
e cobertura da terra pode garantir  que seus  proprietários  tenham capital  para uma produção
sustentável e obedeça a legislação quanto aos riscos ambientais. 

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média
geral

15. Capacitação Sim 3,37
16. Qualificação e oferta de trabalho Sim 3,20
17. Qualidade do emprego/ocupação Não 0,00
18.  Oportunidade,  emancipação  e  recompensa  equitativa
entre gêneros, gerações e etnias Não 0,00

*
Quanto  ao  aspecto  trabalho/emprego,  os  critérios  que  se  aplicam  foram  capacitação  e

qualidade e oferta de emprego, com coeficientes de impacto de 3,37 e 3,20, respectivamente. A
demanda por capacitação de como utilizar o sistema e aprender sobre suas funcionalidades têm
sido tão impactante que até instituições bancárias a exemplo do próprio Banco Central tem se
manifestado  esse  interesse  para  seus  técnicos  no  sentido  de  muni-los  de  informações  para
assegurar a diminuição dos riscos ocasionados pelo uso de crédito rural. Inclusive, em uma feira
agropecuária  quando esse sistema estava sendo apresentado aos agricultores, um gestor de uma
empresa de consultoria agropecuária se manifestou dizendo: “não vivemos mais sem o SATVeg.
Como consequência impacta diretamente na qualificação e oferta de emprego, principalmente, na
área de extensão rural, nas empresas de consultoria agropecuária, cooperativas e nas instituições
bancária ou não que oferecem crédito agrícola.

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média
geral

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 1,00
20. Valor da propriedade Sim 2,00
*

O critério  mais  significativo  no aspecto  renda  se  refere  ao  valor  da  propriedade  (2,00).
Espera-se que com o uso do SATVeg,  as decisões sobre o melhor uso dos recursos naturais  e



respeito às leis ambientais, aliados ao uso eficiente do crédito agrícola, necessário ao processo
produtivo, impactem diretamente no valor da propriedade.

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média
geral

21. Segurança e saúde ocupacional Não 0,00
22. Segurança alimentar Sim 1,65
*

No que se refere ao aspecto saúde, o critério segurança alimentar foi o que se aplicou,
nesse item, com um coeficiente de impacto de 1,65. De acordo com um dos entrevistados, o fato
de se ter uma ferramenta que  auxiliem os empreendedores rurais identificação de processos de
transição de classes de uso e cobertura da terra, a identificação dos ciclos de culturas anuais e
perenes entre outras funcionalidades, podem diminuir os diminuem a insegurança alimentar.

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral
23. Dedicação e perfil do responsável Sim 1,87
24. Condição de comercialização Não 0,00
25. Disposição de resíduos Não 0,00
26. Gestão de insumos químicos Não 0,00
27. Relacionamento institucional Sim 6,25
*

Analisando  o  aspecto  gestão  e  administração,  o  critério  de  maior  impactante  foi
relacionamento institucional,  com um coeficiente de impacto de 6,25.  Levantamento realizado
pela equipe de avaliação de impacto desse sistema, em 2019, o SATVeg possuem 4.543 usuários
cadastrados, relacionamentos às instituições públicas e privados, órgãos de assistência técnica e
extensão rural, instituições bancárias, fazendas agrícolas, com um número bem expressivo para as
instituições de ensino, mostrado a capacitação aos alunos sobre o sistema e sua importância.

4.3. Índice de Impacto Socioambiental

Tipo de Impacto Média geral
Índice de Impacto Econômico 1,00
Índice de Impacto Social 0,95
Índice de Impacto Ambiental 1,35

Índice de Impacto Socioambiental 1,18
*

A média geral do índice de impacto socioambiental dos critérios analisados foi 1,18, onde o
índice de impacto econômico foi de 1,00; o índice de impacto social foi de 0,95; e o índice de
impacto ambiental  foi  de  1,35.  Apesar  do  índice  total  ser  baixo,  considerando uma escala  de
ponderação  que  varia  de  -15  a  +15,  foi  positivo,  mostrando  sua  importância  nas  decisões
adequadas sobre o uso de cobertura da terra. Além disso, deve-se considerar que vários critérios
utilizados pela metodologia e a forma como se dar as perguntas, não se aplicam ao SATVeg. Os
comentários encontram-se nas Tabelas desse item 4.

4.4. Impactos sobre o Emprego

Não há como fazer uma relação direta entre a geração de novos postos de trabalho e a
utilização desse serviço. Os cálculos econômicos basearam-se na diminuição de visitas, ou seja, na



redução de trabalho humano, o que é comum a tecnologia com essa natureza,  pois otimizam
rotinas, racionalizando o emprego de mão de obra. Em contrapartida existem reflexos positivos,
como a melhoria no processo decisório, que devem incentivar a contratação de pessoas, mas não
se tem um referencial confiável para se calcular esse tipo de impacto.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Da mesma maneira como foi citado no item 4, nem tudo pode ser mensurado a partir da
metodologia  Ambitec-Agro,  isso  porque  se  torna  difícil  aos  entrevistados  fazer  inferências  em
relação aos critérios propostos. 

Desta  forma,  usou-se  o formulário  do Sistema de Avaliação de Impactos  Ambientais  de
Inovações Tecnológicas Agropecuárias – Ambitec-Agro, dimensão Desenvolvimento Institucional,
que integra os indicadores de alterações geradas  pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico na base de conhecimento, na capacitação e na política institucional (Vedovoto et. al.,
2008).  Visando  à  agregação  de  critérios  e  indicadores  de  impacto  verificáveis  para  essas
dimensões,  quatro aspectos são propostos:  1) -  relativos à capacidade relacional,  que envolve
relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores; 2) – relativos à capacidade
científico-tecnológica, que envolve instalações e recursos do projeto; 3) relativos à capacidade
organizacional, que envolve equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão; e 4) relativos aos
Produtos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  (P&D),  que  envolve  desde  seus  ativos  patenteados,
participação em eventos, congressos, produtos tecnológicos e marcos regulatórios. Dessa forma, a
estrutura  impactos  se  organiza  segundo  interação  entre  as  etapas  de  desenvolvimento  da
pesquisa  e  a  resultante  evolução  institucional,  incluindo  desde  a  concepção  da  proposta  de
pesquisa, a concertação institucional, a definição metodológica, a transferência de resultados e
produtos. Todas as análises estão mencionadas nas Tabelas 5.1.1. a 5.4.2.

Os entrevistados também foram os mesmos no item 4, ou seja,  pesquisadores da Embrapa
Informática Agropecuárias responsáveis pelo desenvolvimento, pela manutenção e atualização do
sistema, bem como dirigentes de empresas de consultoria que atuam na cadeia do agronegócio,
tais como produtores rurais, distribuidores de insumos e gestão de crédito rural e usam o SATVeg.

5.1. Capacidade relacional

A  capacidade  relacional  refere-se  à  contribuição  do  projeto  de  desenvolvimento
tecnológico agropecuário para a ampliação e diversificação da rede de relacionamento científico
da equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios de capacidade
relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores.

Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

1. Diversidade de especialidades Sim 0,45
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,10
3. Know-who Sim 0,75
4. Grupos de estudo Não 0,00
5. Eventos científicos Não 0,00
6. Adoção metodológica Sim 1,60
*Entrevistados citados anteriormente. A Média Geral foi com base nas entrevistas realizadas em 2019, de acordo com os resultados obtidos por
meio  do formulário  disponível  na metodologia  “Avaliação  de impactos ambientais  de  inovações  tecnológicas  agropecuários  -  Ambitec-Agro”,
considerando os coeficientes de impactos encontrados de acordo com o perfil de cada entrevistado (Tipo 1, Tipo 2 ...Tipo n).



Nessa  capacidade  relacional,  no  que  se  refere  aspecto  relações  de  equipe/rede  de
pesquisa,  os  critérios  de  maiores  impactos  foram adoção metodológica  e  interdisciplinaridade
(coautorias), com coeficientes de impactos de 1,60 e 1,10, respectivamente, apesar que nem todos
se aplicam. Como o SATVeg é uma ferramenta web que permite observar variações da vegetação
na superfície terrestre ao longo do tempo, com base em imagens de satélites, é imprescindível um
conjunto de métodos usados por equipes interdisciplinares em redes pesquisas tanto nacional
como internacional.

Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

7. Diversidade Sim 0,55
8. Interatividade Sim 1,50
9. Know-who Sim 0,45
10. Fontes de recursos Sim 1,10
11. Redes comunitárias Sim 0,90
12. Inserção no mercado Sim 0,90
*

No  que  se  refere  aspecto  relações  com  interlocutores  de  equipe/rede  de  pesquisa,  os
critérios  de  maiores  impactos  foram  interatividade  e  fontes  de  recursos,  com coeficientes  de
impactos  de  1,50  e  1,10,  respectivamente.  A  interatividade  com  os  interlocução  e  entre  os
parceiros internos e externos, tem sido tão relevantes, que desde a adoção do SATVeg já foram
cadastrados 4.543 usuários.

Por outro lado, embora a ferramenta não tenha sido submetida a editais de projetos, seu de-
senvolvimento foi realizado em diversas fases, com diferentes formas de financiamento mostrando
a importância da iniciativa, que logo na sua primeira versão captou fontes externas com o objetivo
de inserir de novas funcionalidades.

5.2. Capacidade científica e tecnológica

Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média geral

13. Infraestrutura institucional Sim 0,20
14. Infraestrutura operacional Sim 0,20
15. Instrumental operacional Sim 0,20
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,20
17. Informatização Sim 0,10
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,00
*

De  acordo  com  a  metodologia,  a  capacidade  científica  e  tecnológica  diz  respeito  à
capacidade instalada de infraestrutura e instrumental metodológico, bem como às contribuições
do projeto de desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições
instrumentais  e  pessoais.  No entanto,  considerando as  características peculiares  do SATVeg os
valores  apresentados  na  Tabela  5.2.1,  apesar  de  baixos,  foram  positivos,  a  exceção  do
compartilhamento  de  infraestrutura.  Por  outro  lado,  o  mais  relevante  foi  o  instrumento
bibliográfico, permitindo aos usuários o acesso e downloads de todas as informações contidas no
sistema.



Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

19. Infraestrutura (ampliação) Não 0,00
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,20
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Não 0,00
22. Contratações Sim 0,60
23. Custeios Sim 0,20
*

Analisando  os  valores  da  Tabela  5.2.2,  referentes  aspecto  de  recursos  do  projeto,  os
resultados  obtidos  pelos  critérios  tiveram  pouco  impacto,  apesar  de  que,  como  citado
anteriormente, o SATVeg obteve recursos externos para a sua nova versão.

5.3. Capacidade organizacional

A  capacidade  organizacional  provê  a  verificação  das  contribuições  do  projeto  de
desenvolvimento tecnológico para otimizar os mecanismos de aprendizagem e compartilhamento
de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente operacionalização das
atividades de pesquisa,  incluindo a transferência de resultados.  Os critérios que integram esse
aspecto são: equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão.

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

24. Curtos e treinamentos Sim 1,10
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 0,90
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 1,10
27. Participação em eventos Sim 0,60
28. Organização de eventos Não 0,00
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,80
*

Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.1, observando os resultados obtidos pelos
componentes do aspecto equipe/rede de pesquisa, os critérios mais relevantes foram os cursos e
treinamentos (1,10) e bancos de dados, plataformas de informação (1,10). No caso de cursos e
treinamento, com base no levantamento feito sobre os usuários do SATVeg, em 2019, de um total
de 4.543, 39,45% foram de instituições de ensino mostrando essa relevância. Por outro lado, o
critério bancos de dados, plataformas de informação, somente considerando as análises das séries
históricas que exigem robustos processamentos de imagens de satélite e produção dos gráficos
mostra também a relevância desse impacto.

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

30. Cursos e treinamentos Sim 0,60
31. Número de participantes Sim 0,20
32. Unidades demonstrativas Não 0,00
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 1,10
34. Projetos de extensão Sim 0,10
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,55
*

Com  base  no  valor  apresentado  na  Tabela  5.3.2,  observando  o  resultado  obtido  dos
componentes da transferência/extensão, os critérios foram positivos com a exceção do critério
unidade demonstrativa, o qual  não se aplica. O critério de maior relevância foi a exposição na



mídia/artigos de divulgação que nos mostra que a tecnologia conciliou para a disseminação de
novos artigos, com vídeos na mídia, além de demandado por parte de organizadores de feiras e
exposições agropecuárias palestras sobre a ferramenta.

5.4. Produtos de P&D

Os  resultados  finalísticos  do  projeto  de  pesquisa  e  desenvolvimento  tecnológico  são
verificados nesse aspecto, em consideração dos produtos de P&D e dos produtos tecnológicos. Os
critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos.

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

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

36. Apresentação em congressos Sim 0,60
37. Artigos indexados Sim 1,10
38. Índices de impacto (WoS) Sim 1,10
39. Teses e dissertações Sim 1,10
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 1,10
*

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos

Critérios
Se aplica (Sim/Não) Média

geral

41. Patentes/registros Sim 0,60
42. Variedades/linhagens Não 0,00
43. Práticas metodológicas Sim 1,10
44. Produtos tecnológicos Sim 0,90
45. Marcos regulatório Sim 0,60
*

No que se refere aspecto produtos de P&D e aspecto produtos tecnológicos, os resultados
de impacto dos critérios apresentados nas Tabelas 5.4.1 e 5.4.2, foram positivos, apesar de baixo, a
exceção de variedades/linhagens, que não se aplica. Mesmo assim, mostra a relevância do SATVeg.

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional

5.5.1. Índices parciais de Impacto Dimensão Desenvolvimento Institucional
Tipo de Impacto Média geral
Índice de Capacidade Relacional 4,45
Índice de Capacidade Científica Tecnológica 0,95
Índice de Capacidade Organizacional 2,95
Índice de Produtos de P&D 3,75

Índice de Impacto total no Desenvolvimento Institucional 3,00

Para  a  análise  do  índice  final  de  impacto  do  Desenvolvimento  Institucional  gerado  pelo
Ambitec-Agro foram feitos os seguintes cometários:

a) Para o índice de capacidade relacional (4,45) foi um índice alto pois para entrevistados de
empresas de consultoria agropecuária, o SATVeg proporcionou a empresa de consultoria ter um
produto a mais para oferecer aos seus clientes e com isso melhorar sensivelmente sua relação
empresarial.



b)Para  o  índice  de  capacidade  científica  tecnológica  (0,95)  podemos  considerar  que  a
tecnologia  SATVeg  tem  um  impacto  positivo  para  a  capacitação  tecnológica  pois  a  partir  de
informações obtidas, é possível traçar cronograma de visita in loco para chegar andamento da
lavoura.

c) Para o índice da capacidade organizacional (2,95), temos que a tecnologia SATVeg teve
contribuições positivas pois ajudou no desenvolvimento da capacidade, incluindo a potenciação e
fortalecimento em várias dimensões como: serviço social, comunicação, organização e divulgação
de informações..

d) Índice de produtos de P&D (3,75) observa-se que esse índice foi alto, devido a grande
importância de agregação de valor para os produtos dos usuários da tecnologia SATVeg, pois com a
tecnologia  pode-se  obter  soluções  tecnológicas  alto nível  de  complexidade para  a  agricultura,
melhorando os produtos dos usuários, oferecendo um melhor consumo para a população e dando
estabilidade e eficacia para o crédito rural.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse relatório foi de avaliar os benefícios obtidos pelos investimentos e pela
adoção das informações do Sistema de Análise Temporal da Vegetação – SATVeg, ferramenta web,
de uso gratuito, destinada à observação e análise de perfis temporais de índices vegetativos (NDVI
e EVI), derivados de imagens MODIS, para toda América do Sul, que expressam as variações da
biomassa vegetal  na superfície terrestre ao longo do tempo, oferecendo apoio a atividades de
monitoramento agrícola e ambiental. A tecnologia ajuda o governo brasileiro a elaborar políticas
públicas ambientais e agrícolas e oferece dados importantes a pesquisadores, estudantes, técnicos
de geoprocessamento, gestores públicos, consultores e outros usuários do setor produtivo. que é
utilizado por diversos agentes econômicos, sociais e ambientais.

Para se obter esses benefícios foram mensurados três tipos de impactos. 

O  primeiro  foi  o  econômico,  adaptado  do  método  do  excedente  econômico,  que,  de
acordo com a metodologia  da  Embrapa,  permiti utilizar  quatro  tipos de impactos  conforme  a
tecnologia avaliada: 1) - incremento de produtividade; 2) - redução de custos; 3) - expansão da
produção para novas áreas; e 4) - agregação de valor. No caso do SATVeg, utilizou-se o tipo de
impacto redução de custos pelo uso da tecnologia. Como esse é o primeiro ano de análise da
tecnologia  demostrou   pequenos  valores,  porém  positivos,  em  relação  aos  índices  de
rentabilidade, motivado principalmente pela sua recente história de funcionamento. No entanto,
como a sua taxa anual de adoção é crescente, a tendência é que esses índices melhorem a cada
edição do relatório, demonstrando a viabilidade do projeto.  Importante salientar que a adoção
dessa tecnologia traz muitos outros benefícios, porém de difícil  mensuração, por isso a análise
simples desses indicadores retornará um resultado um tanto subestimado.

Para o segundo impacto  foi  utilizada a avaliação de impactos  ambientais  de  inovações
tecnológicas agropecuárias  (Ambitec-Agro),  dimensão Socioambiental,  que contempla impactos
ecológicos que estão relacionados com a eficiência tecnológica e qualidade ambiental.  A média
geral  do índice  de impacto socioambiental  dos  critérios  analisados foi  1,18,  onde o índice  de
impacto econômico foi  de 1,00;  o índice de impacto social  foi  de 0,95; e o índice de impacto
ambiental foi de 1,35. Apesar do índice total ser baixo, foi positivo, mostrando sua importância nas
decisões adequadas sobre o uso de cobertura da terra. Além disso, deve-se considerar que vários
critérios  utilizados  pela  metodologia  e a  forma como se  dar  as  perguntas,  não se  aplicam ao



SATVeg. Mesmo assim, com relação aos Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica – de
acordo  com  os  entrevistados,  os  mais  relevante  foram  a  mudança  no  uso  direto  na  terra,  a
mudança no uso indireto da terra e na conservação da biodiversidade e recuperação ambiental,
com  coeficientes  de  impactos  de  8,00,  6,00  e  5.20,  respectivamente.  Outro  critério  também
relevância no impacto ecológico foi emissões à atmosfera, com o coeficiente de impacto de 3,20. 

No  terceiro  impacto  mensurado,  foi  utilizada  a avaliação  de  impactos  ambientais  de
inovações tecnológicas  agropecuárias  (Ambitec-Agro),  dimensão Desenvolvimento Institucional,
que integra os indicadores de alterações geradas  pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico na base de conhecimento, na capacitação e na política institucional. 

Desta  forma  o  índice  final  de  impacto  do  desenvolvimento  institucional  foi  de  3,00,
considerado  relevante,  onde  o  índice  de  capacidade  relacional,  de  acordo  com entrevistados,
proporcionou que empresas de consultoria agropecuária tenham um produto a mais para oferecer
aos seus clientes e com isso melhorar  sensivelmente sua relação empresarial.  Por outro,  essa
capacidade é tão importante que instituições internas e externas tiveram interesse em aportar
recursos financeiros para inserir novas funcionalidades ao Sistema. Outro benefício a considerar é
que  o  Sistema  tem  mais  de  4  mil  cadastrados,  com  todas  as  categorias  que  necessitam  de
informações agropecuárias contempladas, predominando as instituições de ensino com 39,35%,
empresas públicas com 20,71% e empresas privadas com 17,84%.

Os  índices  capacidade  científica  tecnológica  e  capacidade  organizacional,  bem  como  o
Índice de produtos de P&D, todos tiveram impactos positivo com a utilização da Sistema SATVeg,
proporcionando perfis históricos para auxiliar na identificação de processos de transição de classes
de uso e cobertura da terra, como desflorestamentos e conversões entre pastagens e agricultura,
bem  como  a  identificação  dos  ciclos  de  culturas  anuais  e  perenes.  Fornece  ao  usuário  uma
interface GoogleMaps para a seleção das áreas de interesse, ferramentas para filtragem das séries
temporais,  módulos  para  carregamento  de  arquivos  vetoriais  e  cálculo  de  perfis  médios,
comprovando que os critérios que foram analisados estão inseridos nessas capacidades.

É  importante  salientar  que  o  Sistema  SATVeg  integra  um  conjunto  de  tecnologias  da
Embrapa que contribui com políticas públicas, a exemplo da  Lei 12.651/2011  – Código Florestal
Brasileiro e da Resolução nº 4.427, de 25 de junho de 2015, do Banco Central do Brasil, apoiando
atividades de monitoramento agrícola e ambiental por meio de gráficos de índice de vegetação,
cobertura do solo e sensoriamento remoto de operações de crédito rural, oferecendo mecanismo
de melhor uso da terra.

7. FONTE DE DADOS

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município, em 2019

Municípios Estado
Produtor Familiar Produtor Patronal

Total
Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP 4
Valinhos SP 1

Total 5
Nota: 2019 foi o primeiro ano de avaliação de impacto do SATVeg..

As  informações  foram  levantadas  junto  a  equipe  de  desenvolvimento,  manutenção  e
operacionalização do sistema e também com empresa de consultoria agropecuária.
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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

1 Junia Rodrigues de Alencar, Pesquisadora A, Embrapa Informática Agropecuária Líder
2 Alexandre Camargo Coutinho, Pesquisador A, Embrapa Informática Agropecuária Membro
3 André Fachini Minitti, Analista A,Embrapa Informática Agropecuária Membro
4 Eduardo Antonio Speranza, Analista A, Embrapa Informática Agropecuária Membro
5 João Francisco Gonçalves Antunes, Pesquisador A, Embrapa Informática Agropecuária Membro
6 Júlio César Dalla Mora Esquerdo, Pesquisador A, Embrapa Informática Agropecuária Membro

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

1 Hermes Roberto Pereira Lima, Bolsista de Ciências Econômicas PUC - Campinas

Atividades realizadas pela equipe:

 Levantamento de indicadores 
 Cálculo dos custos da tecnologia.
 Realização de entrevistas com usuários e empregados da Embrapa.
 Levantamento  e  análise  dos  dados  de  acesso/visitas  e  downloads  na  web,

mensalmente.
 Tabulação das entrevistas.
 Análise dos impactos gerados.
 Busca de referências bibliográficas atualizadas, tabulação de dados e revisão.
 Cálculo dos impactos gerados.
 Monitoramento da ferramenta do Sistema.
 Elaboração diária dos boletins agrometeorológicos.
 Análise das informações para as avaliações.
 Consolidação do relatório



APÊNDICE
Questionário repassado aos usuários do SATVeg

Texto introdutório do questionário:

Estamos  realizando  um  processo  com  o  objetivo  de  identificar  e  caracterizar  os  principais  perfis  de  usuários,
finalidades de uso e nível de satisfação com o SATVeg. Desta forma, pedimos a gentileza de preencher este rápido
questionário, com o intuito de promover eventuais ajustes no sistema, bem como para orientar o desenvolvimento de
novas funcionalidades.

1) Deseja identificar-se?

2) De qual setor você faz parte?

a) Público/Governamental

b) Privado/Comercial

c) Organização Não Governamental

d) Outros -> Especifique (CAMPO LIVRE – 100 caracteres)

3) Qual sua principal área de atuação?

a) Ensino e Pesquisa

b) Consultoria / Venda de serviços técnicos

c)  Financeira / bancos/financiadoras

d) Produção agrícola / produtores rurais

e) Produção agrícola / cooperativas e empresas agrícolas;

f) Outros -> Especifique (CAMPO LIVRE – 100 caracteres)

4) Para qual finalidade principal você utiliza o SATVeg?

a) Apoio ao mapeamento do uso da terra

b) Monitoramento agrícola

c) Monitoramento ambiental

d) Fiscalização

e) Outros -> Especifique 

5) Com qual frequência você utiliza o SATVeg?

a) Não utilizo 

b) Uma vez por mês

c) Uma vez por semana

d) Diariamente

6) Numa escala de 0 a 10, classifique o SATVeg em relação aos seguintes itens:

a) Atendimento de suas demandas 

b) Facilidade de uso

c) Estabilidade do sistema

d) Desempenho do sistema

e) Nível de satisfação geral com a tecnologia
Justifique 

7) Deixe aqui seu comentário, sugestão ou crítica.
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