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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS 
GERADAS PELA EMBRAPA 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

Formação de pastagem no Pantanal 

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 

A tecnologia está vinculada, principalmente, ao Eixo de Impacto “Avanços na busca da Sustentabilidade 
Agropecuária” do atual Plano Diretor da Embrapa (PDE) 

 Eixo de Impacto do VI PDE 

 X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 

  Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 

  Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

  Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 

  Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

  Não se aplica 

1.3. Descrição Sucinta 

Este é um relatório feito ano de 2019, mas tendo como ano base 2018. 

A pecuária desenvolvida no Pantanal brasileiro é caracterizada por sua atuação na fase de cria do gado 
para corte e pela utilização das pastagens presentes nos campos nativos como a base para alimentação 
dos rebanhos. Como regra, verifica-se pouca alteração do ambiente natural e baixo aporte de insumos 
externos para o desenvolvimento da atividade. Nesta situação, sob o aspecto nutricional, o desempenho 
dos rebanhos é limitado pela disponibilidade dos nutrientes nas pastagens nativas e o monitoramento de 
unidades produtoras na região apontou baixos índices zootécnicos e baixa capacidade de suporte das 
pastagens nativas. Esses dois fatores somados (baixa produtividade por animal em reprodução e baixa 
capacidade de suporte por unidade de área) acarretam baixa produtividade (produção efetiva por área 
ocupada com a atividade) dos rebanhos criados na região e contribui para o baixo retorno econômico da 
atividade. Baseando-se nesta situação, foram desenvolvidas pesquisas visando avaliar a viabilidade da 
formação de pastagens com forrageiras exóticas à região. Entre outros aspectos, foram conduzidos estudos 
abordando as espécies forrageiras mais indicadas, os locais mais apropriados para realizar a formação nas 
propriedades, as etapas necessárias para esta formação no Pantanal, o valor nutritivo e o desempenho de 
animais mantidos nas pastagens formadas e a vida útil deste tipo de pastagem na região. Foi verificado que 
pastagens formadas com algumas gramíneas do gênero Urochloa  (anteriormente  Barachiaria)mantêm-se 
produtivas por mais de 25 anos e que um hectare formado na região com este tipo de gramínea apresenta a 
capacidade de suporte de 0,8 “unidade animal” (UA), elevando em quase 300% esta capacidade em relação 
à da pastagem nativa, que, em média, é de 0,28 UA/ha. Atualmente, a Embrapa recomenda a formação de 
pastagens no Pantanal para as áreas de campo intermediário a alto, com predominância de forrageiras de 
baixo valor nutritivo. Nesta formação devem ser mantidas as áreas de preservação permanente, as áreas 
baixas, as árvores e os capões. Desta maneira, a formação de pastagem ocorre apenas com a substituição 
de espécies herbáceas, com mínima alteração da paisagem e sem o emprego das etapas de 
desmatamento, catação de raízes e enleiramento, atividades que se realizadas onerariam a formação da 
pastagem. Adicionalmente, devido à complexidade do ecossistema pantaneiro e dos vários tipos de 
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pastagens nativas existentes na região, preconiza-se que a formação de pastagem no Pantanal seja feita 
em até 50% das áreas de capim-carona (Elyonurus muticus), fura-bucho (Paspalum lineare) ou capim 
vermelho (Andropogon hypogynus). No ano de 2005, houve a a publicação do trabalho de Santos et. al 
(2005), elaborada a partir de um parecer solicitado pelo IBAMA questionando a forma adequada para 
formação de pastagem no Pantanal, onde a unidade forneceu os subsídios para a ordenação da prática  

Este é um relatório feito ano de 2019, mas refere-se ao período. 

1.4. Ano de início 

1982 

1.5. Ano de lançamento 

1985 

1.6. Ano de início da adoção 

1985 

1.7. Abrangência da adoção: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA  AM  GO  MG  RS  

CE  AP  MS X RJ  SC  

MA  PA  MT X SP   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

1.8. Beneficiários 

Os principais beneficiários da tecnologia são os produtores rurais que trabalham com a fase de cria da 
produção de gado de corte na região do Pantanal. Contudo, também houve impacto positivo sobre o setor 
de serviços (assistência técnica), uma vez que os produtores que adotaram este sistema de produção 
preconizado pela Embrapa verificaram a importância do suporte de mão-de-obra especializada para 
desenvolver um sistema de produção mais eficiente. 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

A cadeia produtiva de gado de corte da região do Pantanal e suas fontes de influência estão 
representadas esquematicamente na Figura 1. A cadeia e suas fontes de influência envolvem desde o 
ecossistema da região até os consumidores finais (internos e externos), passando pelo apoio e 
fornecedores de insumos, os pecuaristas criadores, a comercialização dos animais, os compradores de 
gado para recria e/ou engorda, os frigoríficos, a distribuição e comercialização (atacado e varejo), entre 
outros segmentos. Nesta região, vale destacar que a grande maioria das propriedades trabalha com a fase 
de cria (C2 na Figura 1). As fases de recria e de engorda são desenvolvidas por pequena parcela dos 
produtores do Pantanal. A venda dos bezerros produzidos no Pantanal ocorre, em maior escala, em leilões 
para os produtores do planalto adjacente (C5 na Figura 4), que apresentam a recria e a engorda como 
atividades mais importantes. 
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Uma das características da pecuária pantaneira é a maximização na utilização de recursos naturais e a 
baixa utilização de insumos externos. O setor de insumos para a pecuária da região é representado, 
principalmente, pelos fornecedores de produtos veterinários (vacinas e medicamentos), pelo segmento de 
nutrição animal (restrito basicamente à mistura mineral), e pelos fornecedores de material genético, 
fundamentalmente touro reprodutor. 

 

Figura 1. Cadeia produtiva bovina do Pantanal. 

Fonte: Santos et al. (2008). 

De maneira geral, as propriedades situadas no Pantanal adotam um sistema de produção extremamente 
extensivo, com baixa utilização de tecnologias, uso de campos de pastagens nativas, reduzido efetivo 
bovino por unidade de área (3-4 ha por cabeça), baixo aporte de insumos e pouca mão-de-obra empregada. 
Esse manejo extensivo resulta em produtividade inferior à média nacional, fato que tem contribuído para a 
redução da sustentabilidade econômica da atividade na região. Entretanto, essa forma de condução da 
pecuária local é um dos fatores responsáveis pelo estado de conservação ambiental do Pantanal. 

Em suma, os principais segmentos da cadeia produtiva influenciados diretamente pela utilização da 
tecnologia de formação de pastagens exóticas, conforme preconizado pela unidade, foram os pecuaristas 
que atuam na fase de cria na região do Pantanal e os fornecedores de insumos para a pecuária (por 
exemplo, sal mineral, vermífugo, etc.). 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos  - Incremento de Produtividade 

Se aplica: sim ( X )   não (   ) 

Como o principal impacto no sistema de produção de gado no Pantanal com o uso da tecnologia de 
formação de pastagens é o aumento da taxa de lotação (de 0,28 UA/ha para 0,80 UA/ha), optou-se pelo 
impacto do tipo Incremento da Produtividade.  
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Na tabela 3.1.1 estão apresentados os benefícios econômicos calculados para o uso da tecnologia para 
o período de 2005 a 2018. No trabalho foram adotados alguns pressupostos: 

Os benefícios foram calculados a partir do ano de 2005, data da publicação de uma recomendação 
oficial da prática pela equipe da unidade em resposta a um parecer solicitado pelo IBAMA questionando a 
forma adequada para formação de pastagem no Pantanal, onde a unidade forneceu os subsídios para a 
ordenação da prática (Santos et al. 2005) 

Para os cálculos foram utilizados o valor de Unidade Animal (UA) baseado no valor atualizado da arroba 
obtido junto ao CEPEA e a UA específica para o Pantanal como sendo uma vaca de 18 arrobas, valor 
tradicionalmente adotado na região. Além disso o custo de formação da pastagem foi fixado em 0,33% do 
valor da UA. 

Com a utilização da pastagem cultivada obtêm-se um incremento na taxa de lotação de 0,28 UA para 
0,80 UA, entretanto para fins de cálculo do benefício econômico levou-se em conta apenas a proporção 
tradicional de fêmeas em reprodução, que contabiliza 42% do rebanho. 

A área de adoção utilizada foi obtida junto a base de dados do projeto MapBiomas (SEEG/OC, 2019). 

 

Tabela 3.1.1 - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade -2005/2018 

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 (ha) 

Benefício 
Econômico 

(R$) 

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

2005 0,28 0,80 1078,905 356,04 204,99 20% 41,00 1.367.039,60 56.046.422,75 

2006 0,28 0,80 983,295 324,49 186,83 20% 37,37 1.367.659,88 51.102.898,70 

2007 0,28 0,80 949,665 313,39 180,44 20% 36,09 1.361.128,22 49.119.401,64 

2008 0,28 0,80 1096,8 361,94 208,39 20% 41,68 1.392.838,81 58.051.292,85 

2009 0,28 0,80 1513,38 499,42 287,54 20% 57,51 1.445.051,25 83.102.643,31 

2010 0,28 0,80 1.419,24 468,35 269,66 20% 53,93 1.487.701,56 80.233.411,36 

2011 0,28 0,80 1.593,33 525,80 302,73 20% 60,55 1.498.637,29 90.737.302,62 

2012 0,28 0,80 1.832,16 604,61 348,11 20% 69,62 1.519.475,90 105.789.072,67 

2013 0,28 0,80 1.889,28 623,46 358,96 20% 71,79 1.494.513,68 107.295.000,70 

2014 0,28 0,80 2.275,66 750,97 432,38 20% 86,48 1.514.114,71 130.933.079,43 

2015 0,28 0,80 2.679,61 884,27 509,13 20% 101,83 1.585.371,83 161.430.897,37 

2016 0,28 0,80 2.752,49 908,32 522,97 20% 104,59 1.707.019,50 178.544.731,60 

2017 0,28 0,80 2.491,38 822,16 473,36 20% 94,67 1.796.711,24 170.099.037,07 

2018 0,28 0,80 2.607,38 860,44 495,40 20% 99,08 1.852.503,44 183.547.116,32 

Fonte: elaborada pelos autores 

3.2. Análise dos impactos econômicos 

Como pode ser observado o impacto da adoção dessa tecnologia em termos de sistema de produção no 
Pantanal é bastante alto, com um benefício econômico para o ano de 2018 calculado em R$ 
183.547.116,32. A adoção das recomendações da Embrapa por parte dos produtores na questão de 
formação de pastagens resolve em grande parte um dos principais problemas da pecuária no Pantanal que 
é a estacionalidade de produção e a baixa qualidade de parte das pastagens nativas.  

3.2. Custos da Tecnologia 

3.2.1. Estimativa dos Custos 

A Tabela  3.2.1.1 apresenta os custos da tecnologia para o período de 1995 a 2018. 
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Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos  

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

1995 660.760,01 181.673,59    842.433,61 

1996 597.058,09 131.125,36    728.183,45 

1997 372.106,30 63.770,22    435.876,53 

1998 457.164,03 58.175,60    515.339,63 

1999 450.510,97 47.691,13    498.202,10 

2000 305.467,49 31.545,75    337.013,24 

2001 295.193,96 30.333,94    325.527,90 

2002 219.001,72 23.052,03    242.053,75 

2003 134.895,18 14.332,94    149.228,11 

2004 88.201,10 13.371,00    101.572,09 

2005 55.794,87 6.736,80    62.531,67 

2006 76.823,93 8.914,41    85.738,34 

2007 73.754,96 9.718,04    83.473,00 

2008 80.589,68 12.731,39    93.321,08 

2009 75.076,76 10.181,76    85.258,52 

2010 86.164,53 10.847,13    97.011,67 

2011 62.259,94 7.207,35    69.467,30 

2012 61.396,56 6.314,40    67.710,96 

2013 55.578,15 5.327,90    60.906,05 

2014 46.489,26 4.266,67    50.755,93 

2015 49.202,11 3.850,10    53.052,22 

2016 32.351,18 2.590,25    34.941,43 

2017 25.466,10 1.326,56    26.792,66 

2018 83.962,60 5.755,55    89.718,15 

Fonte: elaborada pelos autores 

3.2.2. Análise dos Custos 

A maior parte das pesquisas sobre a formação de pastagem no Pantanal foi conduzida pela equipe da 
Embrapa Pantanal nas décadas de 80/90 e grande parte dos custos associados à geração da tecnologia 
datam desta época, sem a possibilidade de serem levantados em detalhe. Para cálculo dos custos de 
pessoal aqui apresentados para o período de 1995-2018 foram utilizados os valores percentuais dos 
salários de 3 pesquisadores afeitos ao tema, que nas atividades do dia a dia na unidade e nas interações 
com público externo atuam como pontos focais na transferência da tecnologia, com uma dedicação 
calculada em 10% cada um. Para os valores de outros custeios primeiramente foi calculada qual a 
proporção desses montantes de salários no custo total de pessoal da unidade, sendo então aplicado essa 
mesma proporção nos valores totais de outros custeios da unidade.  
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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%) 

5 7 , 4 %  8 , 3 8  R $  R$333.645.000, 0 0  

Fonte: elaborada pelos autores 

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

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

1. Mudança no uso direto da terra sim  0,50 0,50 

2. Mudança no uso indireto da terra não  0,00 0,00 

3. Consumo de água sim  -9,00 -9,00 

4. Uso de insumos agrícola  não  0,00 0,00 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas sim  -5,00 -5,00 

6. Consumo de energia não  0,00 0,00 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia não  0,00 0,00 

8. Emissões à atmosfera sim  0,50 0,50 

9. Qualidade do solo sim  0,00 0,00 

10. Qualidade da água não  0,00 0,00 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental sim  1,00 1,00 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

De acordo com as respostas dos produtores entrevistados, não foram aplicáveis os critérios de mudança 
no uso indireto da terra, uso de insumos agrícolas (as pastagens formadas não são adubadas nem recebem 
qualquer outro tipo de insumo), consumo de energia e qualidade da água. Nesses dois últimos casos, 
percebe-se que a adoção da tecnologia não ocasionou variação no consumo de energia e na qualidade da 
água.  

Entre os critérios considerados aplicáveis, destaca-se o impacto negativo observado em relação ao 
aumento do consumo de água e necessidade de melhor gestão das fontes de água nas propriedades e ao 
aumento no insumos veterinários, rações e suplementos. Ambos os impactos estão relacionados com o 
aumento no número de animais e de índices melhores de produção, em virtude da adoção da tecnologia 
pelo aumento da taca de lotação. 

Destaca-se também a baixa preocupação por parte dos produtores com a possível maior emissão de 
gases de efeito estufa, efeito esse esperado principalmente em função do aumento do número de animais 

A mudança direta do suo do solo apresentou impacto positivo em relação à prevenção de incêndios pelo 
melhor manejo (pastagens formadas não precisam de fogo para seu manejo, ao contrário das pastagens 
nativas onde o uso do fog é preconizado no Pantanal), como também com o aumento da produtividade. A 
conservação da biodiversidade e recuperação ambiental também apresentou impacto positivo como efeito 
levemente positivo da menor necessidade de conversão de áreas de vegetação nativa, além do aumento na 
presença da fauna silvestre. 
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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  0,00 0,00 

13. Capital social não  0,00 0,00 

14. Bem-estar e saúde animal  sim  2,50 2,50 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

Tanto o critério qualidade do produto como o capital social não foram considerados aplicáveis.  

Impacto positivo foi observado para bem-estar e saúde animal devido a um leve aumento no acesso à 
água e alimentos, bem como à lotação e manejo sanitário mais adequados. 

 

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média    
Tipo 1 (*) 

Média     
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

15. Capacitação Sim  0,00 0,00 

16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim  0,15 0,15 

17. Qualidade do emprego/ocupação Não  0,00 0,00 

18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Não  0,00 0,00 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

Com relação ao aspecto trabalho/emprego, foi observado impacto positivo na qualificação e oferta de 
trabalho em virtude do aumento da qualificação de técnicos de nível médio. Já o critério capacitação, 
embora considerado aplicável, mostrou-se inalterado em decorrência da adoção da tecnologia. 

Os outros dois critérios não foram considerados aplicáveis pelos entrevistados 

 

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  7,00 7,00 

20. Valor da propriedade  sim  1,25 1,25 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

Com relação à renda, foi observado impacto positivo. A adoção da tecnologia de formação de pastagens 
no Pantanal propiciou aumento na renda do estabelecimento relacionado à segurança, estabilidade e ao 
montante devido à melhoria dos índices de produção, segundo os produtores entrevistados. Também foi 
observado impacto positivo no valor da propriedade devido ao investimento necessário em benfeitorias. 
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Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média    
Tipo 1 (*) 

Média     
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional não  0,00 0,00 

22. Segurança alimentar não  0,00 0,00 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

Com relação ao aspecto saúde, ambos os critérios foram considerados não aplicáveis. 

 

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 Não  0,00 0,00 

24. Condição de comercialização Não  0,00 0,00 

25. Disposição de resíduos  Não  0,00 0,00 

26. Gestão de insumos químicos Não  0,00 0,00 

27. Relacionamento institucional Sim  1,25 1,25 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

Para o aspecto gestão e administração, apenas o critério relacionamento institucional foi considerado 
como tendo impacto positivo pela adoção da tecnologia, devido ao aumento na necessidade de utilização 
de assistência técnica de profissionais mais qualificados 

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 

Tipo de Impacto Média Tipo 1* Média Tipo 2** Média Geral 

Índice de Impacto Econômico  0,2 0,2 

Índice de Impacto Social  2,3 2,3 

Índice de Impacto Ambiental  0,2 0,2 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

4.4. Índice de Impacto Socioambiental 

Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 0,67 0,67 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

A formação de pastagens apresentou, de maneira geral, impacto sócio ambiental positivo em todas as 
suas dimensões. Apesar dos fortes impactos ambientais negativos observados em relação ao aumento de 
consumo de água e no suo de produtos veterinários, o impacto ambiental da formação de pastagens foi 
considerado positivo. Cabe, no entanto, ressaltar a pequena preocupação dos produtores em relação às 
questões ambientais, como por exemplo as emissões de gases, grande contribuidora dos problemas 
relativos ao aquecimento global. Também o aumento na presença da fauna silvestre pode ter impactos 
negativos, inclusive pelo maior contato com os animais do rebanho, aumentando apossibilidade de 
transmissão de doenças. 
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Do ponto de vista econômico, o impacto positivo não foi muito expressivo enquanto que na dimensão 
social apresentou o melhor índice, principalmente devido ao aumento na renda proporcionado pela adoção 
da tecnologia. 

4.4. Impactos sobre o Emprego 

O cálculo de geração de empregos foi feito baseando-se nos dados publicado por Valverde (1972), os 
quais possibilitaram calcular que há necessidade de 1 vaqueiro para cada 233,2 vacas em reprodução no 
rebanho. 

Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2018) 

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área Área adicional (ha) 

Não se aplica 

Quantidade de 

emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2009 0,002232 52.212,45  116,54 

2010 0,002232 42.650,31  95,20 

2011 0,002232 10.935,73  24,41 

2012 0,002232 20.838,61  46,51 

2013 0,002232 24.962,22  55,72 

2014 0,002232 19.601,03  43,75 

2015 0,002232 71.257,12  159,05 

2016 0,002232 121.647,67  271,52 

2017 0,002232 89.691,74  200,19 

2018 0,002232 55.792,20  124,53 

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

Fonte: elaborada pelos autores 

Como pode ser observado a adoção da tecnologia gera uma demanda de mão de obra em função do 
aumento do rebanho obtido pela melhoria na disponibilidade de alimento para o gado e aumento no 
tamanho do rebanho. 

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade pecuária vem sendo desenvolvida na região do Pantanal, há cerca de dois séculos, com 
manejo, de forma geral, pouco intenso. Com raras exceções, os índices zootécnicos ainda são 
relativamente baixos, sendo este fato atribuído, em parte, às pastagens nativas, que são, na maioria dos 
casos, de baixa produtividade e qualidade, salvo aquelas que vegetam nas cotas mais baixas do 
mesorelevo. Considerando que, nos últimos anos, vêm crescendo as pressões econômicas para aumento 
da produtividade, muito produtores vêm buscando a introdução de tecnologias para aumento da 
produtividade, dentre as quais, a introdução de forrageiras exóticas, sendo uma das principais. Com um 
beneficio econômico da ordem de R$ 183.547.116,32 e uma relação Beneficio\Custo de 8,3 a adoção da 
tecnologia se mostrou bastante rentável. Na percepção dos usuários entrevistados a adoção da tecnologia 
possui um impacto pequeno mas positivo, com a dimensão de impacto social se destacando.  

6. FONTE DE DADOS 

Foram feitas consultas/entrevistas com 10 produtores da região do Pantanal, com propriedades nos 
municípios de Corumbá/MS e Poconé/MT. As avaliações abordando os indicadores de impactos sobre o 
conhecimento, capacitação e político-institucional foram efetuadas por três pesquisadores doutores ligados 
às áreas de sanidade ou produção animal.  
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8. EQUIPE RESPONSÁVEL 

Tabela 8.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função 

1 Fernando Antonio Fernandes Coordenador 

2 Ana H Bergamin Marozzi Fernandes Membro 

3 José Anibal Comastri Filho Membro 

4 Regina Célia Rachel Membro 

 

Tabela 8.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 

1 Produtores rurais de MS e MT Fazendas particulares 
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