
EmWa

Relatório de Avaliação dos impactos
da tecnologia

“Ferramentas epidemiológicas para definição de estratégias
visando a melhoria da qualidade do leite em Rondônia”

Equipe responsável

Calixto Rosa Neto
Francisco Correa de Assis

Leonardo Ventura de Araújo

Embrapa Rondônia

Porto Velho-RO, janeiro de 2020



2

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA
EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

1.1. Ferramentas epidemiológicas para definição de estratégias visando a melhoria
da qualidade do leite em Rondônia

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
Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento
Não se aplica

1.3. Descrição Sucinta

Com o objetivo de subsidiar a definição de estratégias para melhoria da qualidade

do leite, a Embrapa Rondônia, em parceria com a Embrapa Monitoramento por Satélite,

Embrapa Gado de Leite, laticínios e a Emater-RO, realizou em 2013 um estudo em 275

propriedades na microrregião de Ji-Paraná, principal bacia leiteira do estado. Os resultados

da avaliação demonstraram baixa adoção de boas práticas, como higiene da ordenha e

controle da mastite, indicando a importância de capacitação de mão de obra e da

assistência técnica. A análise espacial mostrou as áreas com altas e baixas contagens de

bactérias, auxiliando na definição de áreas prioritárias de atuação.

Considerando os resultados obtidos, a Embrapa Rondônia em 2015, estabeleceu

parceria com indústrias Iácteas para identificação de áreas prioritárias de atuação

analisando a distribuição espacial dos resultados de Contagem Total de Bactérias (CTB)

de tanques de resfriamento dentro da área de abrangência dos laticínios. O trabalho teve

início em agosto de 2015, em uma indústria de médio porte com Serviço de Inspeção

Federal (SIF), localizada em Ministro Andreazza — RO. A indústria havia apresentado em

julho de 2015 a primeira iniciativa de bonificação por qualidade do leite do estado, e o

trabalho teve início com a análise espacial dos resultados das análises laboratoriais oficiais

de CTB e dos pontos críticos de contaminação microbiológica do leite de tanques de

resfriamento do leite vinculados à indústria. Foi realizado treinamento teórico e prático dos

técnicos do laticínio em coleta de amostras de leite para envio a laboratórios credenciados

ao MAPA dentro do contexto da legislação e foi ministrada palestra sobre as estratégias

para a melhoria da qualidade do leite em fórum realizado no município para sensibilização
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de produtores, técnicos e gestores do município e região. Neste período foi avaliado o

impacto das ações comparando os resultados das análises de CTB no período chuvoso de

2015 e 2016. Para a avaliação da CTB, foram selecionados os tanques de resfriamento

com três analises consecutivas no período chuvoso de 2015 e 2016, totalizando 51 tanques.

Comparando a média geométrica de CTB no período chuvoso de 2015 e 2016, observou-

se redução significativa da CTB após a introdução do sistema de pagamento no laticínio. A

frequência de tanques de resfriamento adequados ao limite de 100.000 UFC/ml previsto

pela IN62 para 2019, foi 7,8% (4/51) em 2015 para 62,7% (32/51) em 2016, considerando

os mesmos tanques e período do ano.

Os resultados obtidos da análise espacial de CTB referente a 2015 foram discutidos

com os técnicos e gestores da indústria, e posteriormente, devido a redução da CTB, foi

realizada a análise espacial dos resultados de CTB referente ao período chuvoso de 2016.

Nas áreas de alta CTB foi realizada a caracterização dos produtores e da logística de

resfriamento do leite demonstrando baixa adoção tecnologias para alimentação e práticas

de higiene de ordenha, medidas para prevenção e controle da mastite e falhas na logística
de resfriamento do leite.

Dentre as estratégias de melhoria definidas pelo laticínio esta o programa de

capacitação de técnicos e produtores. Além da orientação na entrega dos resultados das

análises indicando os pontos a serem melhorados pelos produtores, técnicos do laticínio

participaram de capacitação continuada da Embrapa Rondônia sobre o sistema de

produção de leite. Também foi realizada, em julho de 2017, a primeira edição da Oficina

Tecnológica do Leite, oferecida em três comunidades e para mais de 60 produtores que já

estão trabalhando com foco na qualidade do leite, atendidos pelo laticínio nos municípios

rondonienses de Espigão DfOeste, Ji-Parana e Cacoal. Na oficina, realizada em parceria

com a Embrapa, foram repassados conhecimentos sobre gestão financeira da propriedade,

produção forrageira e qualidade do leite.

Em agosto de 2019, outras duas oficinas, com enfoque pratico, foram realizadas em

duas comunidades rurais do distrito de Nova Dimensão, município de Nova Mamoré. As

principais abordagens foram as boas práticas e procedimentos de lavagem de utensílios e

equipamentos de ordenha. As oficinas obtiveram público de, aproximadamente 100

produtores, técnicos e demais agentes da cadeia produtiva do leite



1.4. Ano de Início da geração da 2015
tecnologia:

1.5. Ano de Lançamento: 2015
1.6. Ano de Início da adoção: 2015

1.7. Abrangência da adoção:
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1.8. Beneficiários

Os potenciais beneficiários desta tecnologia são pecuaristas de leite interessados na

agregação de valor de seus produtos e que busquem melhorias na qualidade do leite. Em

2018 a avaliação dos impactos da tecnologia foi realizada com os clientes de um laticínio

de médio porte, localizado no município de Ministro Andreazza-RO.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

Nos últimos dez anos produção de leite do estado de Rondônia cresceu 55%,

indicador que suplanta a taxa de crescimento da região norte (31,2%) e da produção

brasileira que foi de 16,5% no mesmo período. Em 2018 a produção foi de 1,16 bilhão de

litros produzidos em cerca de 35 mil estabelecimentos rurais, em sua maioria agricultores

familiares. O estado detém ainda a melhor produtividade da região, alcançando cerca de

1.375 kg/vaca/ano em 2018. Neste aspecto, nos últimos dez anos, registrou-se um

incremento da ordem de 100%, uma vez que a produtividade em 2009 foi de 691

kg/vaca/ano (IBGE, 2020).

A expansão da atividade veio acompanhada de uma elevação gradativa do padrão

tecnológico. Ao longo das últimas quatro décadas, de forma contínua, a Embrapa Rondônia
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atuou no desenvolvimento, adaptação e validação de tecnologias com uma intensa agenda

de transferência de tecnologia (TT).

Dentro dos aspectos que envolvem a cadeia produtiva do leite, a qualidade é um

ponto de extrema importância devido a fatores como, a garantia de alimento seguro e com

qualidade nutricional para o consumidor, aumento da vida de prateleira e rendimento

industrial de derivados lácteos (DIAS et al, 2016).

A exemplo do que já ocorre em outros estados, observa-se que o sistema de

pagamento de bônus pelo leite de melhor qualidade atua como elemento incentivador da

adoção de boas práticas no processo produtivo. Os parâmetros baseiam-se em critérios de

qualidade como teores de gordura, Contagem Total de Bactérias (CTB) e Contagem de

Células Somaticas (CCS).

Em Rondônia, o pioneirismo de um laticínio de médio porte, instalado em Ministro

Andreazza-RO, na criação de uma política de pagamento de bônus tem sido tomada como

referência para estudos e avaliações de viabilidade que comprovam o sucesso da inciativa.

Desde o ano de 2015 o referido laticínio vem pagando bonificação pelo leite de

melhor qualidade com base em critérios previamente estabelecidos. Em 2019 a totalidade

dos fornecedores do laticínio, compreendendo cerca de 800 produtores, obtiveram algum

bônus em virtude de melhorias na qualidade. No mesmo ano o montante pago a título de

bonificação correspondeu a R$ 742.669,89. Avalia-se que a incorporação das “Ferramentas

epidemiológicas para definição de estratégias visando a melhoria da qualidade do leite” por

parte de outros laticínios pode resultar em ganhos de competitividade para o setor industrial

lacteo do estado, já que 88% da produção de leite é industrializado sob inspeção.

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONOMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos

3.1.1. Tipo de Impacto: Agregação de Valor
Tabela A - Benefícios Econômicos devidos a Agregação de Valor, 2015-2019

Renda Renda Renda Ganho Área de
Prªcdrnto Prªcdrnto Adicional Zªrªªrioarlgãg Líquido Adoção (litros Benefício

Ano Anterior Atual Obt'.dª % Embrªpª de leite) EconomicoR$/|itro R$/|itro R$ª“ R$ª“
(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CXD) (F) G=(EXF)

2015 R$1,18 R$1,237 R$0,057 50% 0,029 10.643400 R$303.336,90
2016 R$1,07 R$1,153 R$0,083 50% 0,042 11.826000 R$490.779,00
2017 R$1,06 R$1,145 R$0,085 50% 0,043 13.140000 R$558.450,00
2018 R$1,00 R$1,099 R$0,099 50% 0,050 14.600.000 R$722.700,00
2019 R$1,00 R$1,140 R$0,140 50% 0,070 11.515761 R$806.103,28

Nota: Valores atualizados pelo IGP-DI, dezembro 2018 (FGV, 2019).



3.1.2. Análise dos impactos econômicos

A adoção de ferramentas epidemiológicas para definição de qualidade de leite tem

por objetivo melhoria do produto final dos pecuaristas de leite adotantes, e
consequentemente elevação da remuneração por um produto de melhor qualidade.

Estima-se que cada produtor beneficiado elevou seus ganhos entre R$ 0,057 e R$

0,14 nos anos de 2015 a 2019. Dos benefícios econômicos totais auferidos com a

tecnologia; 50% são atribuídos a Embrapa Rondônia, pelo desenvolvimento do projeto,

treinamentos, palestras, acompanhamento dos beneficiários; os outros 50% são atribuídos

às empresas que captam o leite destes produtores os quais incentivam financeiramente os

produtores de leite e propiciam a constante atualização e melhorias dos índices.

A área de adoção avaliada foi litro de leite contemplado com a agregação de valor,

ou seja, entre os anos de 2015 e 2019, aproximadamente 11 milhões de litros de leite de

melhor qualidade foram fornecidos pelos pecuaristas adotantes da tecnologia, isto resultou

no último ano, um benefício econômico para Embrapa da ordem de R$ 806.103,28 (Tabela

A).

3.2. Custos da Tecnologia

3.2.1. Estimativa dos Custos

Tabela 3.2.1.1. — Estimativa dos custos, 2015-2019. . " Custos deCustos de Custeio de DepreCIaçao Custos de A .Ano . . . . - TransferenCIa Total
Pessoal Pesqwsa de Capital Administraçao Tecnológica

2015 482.941,95 32.041,10 288,37 4.806,17 1.377,61 521.455,20
2016 438.388,25 29.085,16 261,77 4.362,77 2.136,31 474.234,26
2017 470.240,26 28.812,71 259,31 4.321,91 6.348,90 509.983,08
2018 462.041,45 27.229,34 245,06 4.084,40 2.000,00 495.600,25
2019 231.020,72 13.614,67 122,53 2.042,20 1.000,00 247.800,13

Nota: Valores atualizados pelo IGP-DI, dezembro 2018 (FGV, 2019).

3.2.2. Análise dos Custos

As informações de custos, disponibilizados e utilizados no presente relatório, foram

coletados por meio de contatos com colegas da equipe que desenvolveu a tecnologia, dos

setores de gestão financeira, de gestão de pessoas e de transferência de tecnologia da

Embrapa Rondônia. Eles foram tratados e analisados na perspectiva de caracterizar o

processo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia em análise. O total dos custos

consistiu na soma dos custos diretos e dos custos indiretos cujo conjunto foi dividido nas

seguintes quatro categorias (ÁVILA, 2008): custeio de pessoal, pesquisa, depreciação de

capital, custos de administração e custos de transferência tecnológica.
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No que diz respeito ao Custeio de Pessoal foram considerados a remuneração do

pesquisador e do técnico responsáveis pelo laboratório de qualidade do leite, mais

encargos sociais, correspondente ao tempo dedicado por cada colaborador. O alto custo

deste item denota a importância que foi dada ao desenvolvimento desta pesquisa, assim

como a posterior dedicação nas ações de transferência de tecnologia. Como custeio de

pesquisa, esta tecnologia foi financiada por dois projetos SEG: 03.13.14.008.00.00 —

“Rastreamento da microbiota deteriorante do leite em sistemas de produção leiteira e

tanques de resfriamento coletivos e estratégias para melhoria da qualidade do leite no

estado de Rondônia” e 03.12.01 .027.00.00 — “Caracterização epidemiológica e estratégias

de controle da mastite contagiosa em rebanhos bovinos leiteiros do estado de Rondônia”,

estes projetos juntos tiveram um orçamento descentralizado de R$ 130.782,97 no intervalo
de 5 anos.

Já os custos de Administração referiram-se a uma taxa fixa dos custos do projeto.

Sua estimativa foi de 15% do custo total dos dois projetos financiadores da tecnologia.

Quanto aos custos de Transferência Tecnológica, eles consistiram na soma de das

despesas realizados com material de consumo para difundir e viabilizar a adoção da

tecnologia sob avaliação. Considerando que os deslocamentos com ações de difusão de

tecnologia já ocorreram no primeiro ano de execução dos projetos.

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 LíquidoTIR B/C (6%) VPL (6%)48,30 1,16 R$ 750.064,31
Para a avaliação econômica dessa tecnologia foram utilizados os seguintes

indicadores: taxa Interna de retorno (TIR); índice benefício custo (B/C); e valor presente

líquido (VPL). Com o fluxo de caixa apresentado pelo custo de geração da tecnologia

(Tabela 3.2.1.1) e os benefícios econômicos gerados pela tecnologia (Tabela A), a TIR foi

de 48,30% endossando que o projeto é economicamente viável nessas condições.

O método do cálculo do índice B/C (quociente entre o VPL das receitas e o VPL dos

custos), indica quantas unidades de capital recebidas como benefícios são obtidas para

cada unidade de capital investido. Todos os investimentos ou projetos que apresentam

relação B/C maior do que um (1) são considerados viáveis economicamente. Para a

presente tecnologia avaliada, o valor do índice B/C foi 1,16, ou seja, para cada R$1,00

investido, houve um retorno de R$ 1 ,16. Portanto, a adoção de ferramentas de melhoria da



qualidade do leite demonstra uma relação benefício/custo vantajosa, auferindo um

importante retorno econômico.

O indicador do Valor Presente Líquido que é a somatória dos valores presentes do

fluxo de caixa do projeto, calculados considerando o período de duração e uma taxa de

desconto apropriada, considerando taxas de descontos entre 4% e 18% sempre foi superior

a zero, sinalizando a viabilidade do projeto. Sendo que a uma taxa de 6% o VPL foi de R$

750.064,31.

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS
AGROPECUARIAS — AMBITEC-Agro

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos

Na dimensão dos impactos ecológicos são avaliados os impactos da adoção das

“Ferramentas epidemiológicas para definição de estratégias visando a melhoria da

qualidade do leite” sobre o ambiente. O aspecto “Eficiência tecnológica,, composto de onze

critérios, considera as alterações no uso da terra, na eficiência produtiva, no uso de

insumos, recursos e energia, emissão de poluentes, qualidade da agua e do solo e a

conservação da biodiversidade.

Tabela 4.1 .1: Impactos ecológicos — aspecto eficiência tecnológicaCritérios Se aplica Média Média Média
(Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral1. Mudança no uso direto da terra S 1,3 1,32. Mudança no uso indireto da terra S -1,3 -1,33. Consumo de água S 0,0 0,04. Uso de insumos agrícola S -1,0 -1,0

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas S 0,0 0,06. Consumo de energia S 0,0 0,0
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia S 0,0 0,08. Emissões à atmosfera S 5,8 5,89. Qualidade do solo S -2,5 -2,510. Qualidade da água S -2,0 -2,0
11. Conservação da biodiversidade e recuperação S 3 5 3 5ambiental

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

Os indicadores apresentados na tabela 4.1.1 contemplam aspectos referentes a

eficiência tecnológica. O critério “emissões a atmosfera” apresentou o escore mais elevado

(5,80) dentre todos da dimensão “impactos ecológicos”, já que houve uma redução

substancial na emissão de material particulado/fumaça em função da construção de aceiros

nas propriedades e monitoramento diário dos pastos. Tais praticas minimizam os riscos de

focos de incêndios. No critério “mudança no uso direto da terra” (1,0), observou-se que



determinadas praticas relacionadas direta e indiretamente a qualidade do leite (seleção de

vacas, controle zootécnico, manejo reprodutivo, pastejo rotacionado, etc.) tem contribuído

para a elevação da produtividade.

Por outro lado, alguns critérios apresentaram escores negativos, tais como:

“mudança no uso indireto da terra” (-1,3), “uso de insumos agrícolas” (-1 ,O), “qualidade do

solo” (-2,5) e “qualidade da água” (-2,0). O primeiro justifica-se pela observação de que nos

últimos anos tem havido uma elevação da competição pela propriedade de terras. Quanto

ao uso de insumos agrícolas observou-se que nas atividades de limpeza e manutenção dos

pastos houve um incremento no uso de herbicidas em substituição aos métodos com

utilização de foice. Com relação à qualidade do solo verificou-se um moderado crescimento

de perda de nutrientes e compactação nos solos da região. No tocante à qualidade da água

a comunidade tem observado que rebanhos bovinos pastejam em beiras de córregos o que

ocasiona assoreamento. Além disso, há registros de produtores que tem aplicado

herbicidas nos pastos sem os cuidados devidos e em consequência os resíduos escorrem

para os córregos após as chuvas.

Já o critério “conservação da biodiversidade e recuperação ambiental” teve um

escore expressivo (3,5), pois percebe-se na região uma conscientização crescente em

relação à recuperação e manutenção de fontes e cursos de agua (APP's), bem como de

recuperação de passivos ambientais.

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos

Nessa dimensão são avaliados os impactos do uso das “Ferramentas epidemiológicas

para definição de estratégias visando a melhoria da qualidade do leite” sobre a qualidade

de vida das pessoas envolvidas e na melhoria contínua dos processos produtivos e de

gestão. Cinco aspectos são considerados para essa dimensão, quais sejam: “Respeito ao

Consumidor,, com três critérios; “Trabalho e Emprego,, com quatro critérios; “Renda,,

composto por dois critérios; “Saúde,, com dois critérios; e “Gestão e Administração,,

composto por cinco critérios.

Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais — aspecto respeito ao consumidorCritérios Se aplica Média Média Média
(Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral12. Qualidade do produto S 5,0 5,013. Capital social S -1,0 -1,014. Bem-estar e saúde animal S 2,0 2,0

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



10

Observando os critérios relacionados ao aspecto “respeito ao consumidor” constata-

se que houve avanços quanto a preocupação da “qualidade do produto”, cujo escore atingiu

5,0. As boas práticas de ordenha, o controle zootécnico e o uso de dispositivos para

detecção da mastite, vem proporcionando melhoria da qualidade do leite com redução das

taxas de CCS e CTB.

Quanto ao critério “capital social” este foi negativo (-1,0). A comunidade tem a

percepção de que nos últimos anos houve um enfraquecimento nas relações sociais entre

as famílias, um esvaziamento da estrutura da associação de produtores e uma redução na
ocorrência de eventos comemorativos.

Quanto ao critério “bem-estar e saúde animal”, o qual apresentou escore 2,0,

observa-se que houve um moderado crescimento no uso de suplementos na nutrição dos

rebanhos e nas práticas de arborização das pastagens proporcionando conforto térmico
aos animais.

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais — aspecto trabalho/emprego. , . Se aplica Média Média Médiaºr'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral15. Capacitação S 1,8 1,816. Qualificação e oferta de trabalho S 0,2 0,217. Qualidade do emprego/ocupação S 0,0 0,0
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa S 4 4 4 4
entre gêneros, gerações e etnias

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

Observa-se no critério “capacitação” (1 ,8) uma oferta crescente de oportunidades de

participação dos agricultores em eventos técnicos (palestras, oficinas, cursos, Dias de

Campo e visitas técnicas) com foco na pecuária leiteira. Instituições como a Emater,

Embrapa e Senar tem atuado nesse sentido. Efetivamente tem havido um bom
aproveitamento dessas oportunidades, o que contribui para a formação de mão de obra

especializada que passa a ter o domínio de técnicas como a inseminação artificial, por

exemplo, tornando positivo o critério “qualificação e oferta de trabalho” (0,2).

No critério “oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros,

gerações e etnias” (4,4), verifica-se que tem crescido as oportunidades para os jovens na

atividade leiteira, minimizando o processo migratório do campo para as cidades. Tais

oportunidades decorrem da oferta de cursos na area de ciências agrárias no município de

Cacoal e seu entorno por instituições públicas (UNIR e IFRO) e privadas, as quais atuam

na formação de agrônomos, veterinários e zootecnistas e que são aproveitadas por filhos

de agricultores.
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Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais — aspecto rendaCritérios Se aplica Média Média Média
(Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral19. Geração de Renda do estabelecimento S 5,0 5,020. Valor da propriedade S 5,0 5,0

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

Na dimensão renda, o critério “geração de renda do estabelecimento” que atingiu o

escore de 5,0 confirma a importância da tecnologia na agregação de valor ao produto. A

estabilidade e o montante da renda foram os principais destaques da análise. A redução da

sazonalidade melhorou em função de implantação de capineiras na região para
fornecimento de alimento ao rebanho no período seco. Observa-se que com a redução das

taxas de CCS e CTB houve a obtenção de bônus podendo atingir R$ 0,03 (CCS) e R$ 0,10

centavos (CBT) por litro de leite produzido, o que resultou na elevação do montante de
renda.

Já o critério “valor da propriedade” com um escore e positivo igual de 5,0 indica que

os rendimentos extras advindos do pagamento de bônus em função da melhoria da

qualidade do leite, permitiu aos agricultores reinvestir na estrutura da propriedade com a

reforma de pastagens, curral e sala de ordenha. Em consequência tem-se uma valorização

geral da propriedade em termos patrimoniais.

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais — aspecto saúdeCritérios Se aplica Média Média Média
(Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral21. Segurança e saúde ocupacional S 0,3 0,322. Segurança alimentar S 9,0 9,0

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

Na dimensão saúde, o critério “segurança e saúde ocupacional” apresentou índice

de 0,3, já que constatou-se uma moderada redução nos níveis de exposição dos
agricultores ao sol, a partir do uso de roupas mais adequadas e que minimizam os efeitos
dos raios solares.

Na dimensão saúde, o destaque é para o critério “segurança alimentar” (9,0).

Registrou-se uma elevação nas variáveis garantia da produção, quantidade de alimento e

qualidade nutricional do alimento. A produção de leite com os parâmetros de CCS e CTB

abaixo dos limites estabelecidos pela legislação asseguram um padrão superior de

qualidade do produto entregue na plataforma dos laticínios. Esta matéria prima de

qualidade superior permite a fabricação de produtos lácteos também de qualidade superior.
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Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais — aspecto gestão e administraçãoCritérios Se aplica Média Média Média
(Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral23. Dedicação e perfil do responsável S 4,8 4,824. Condição de comercialização S 0,0 0,025. Disposição de resíduos S 0,0 0,026. Gestão de insumos químicos S 6,5 6,527. Relacionamento institucional S - 2,5 - 2,5

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

Observa-se na dimensão gestão e administração que o critério “dedicação e perfil do

responsável” alcançou o índice de 4,8. Observa-se que houve uma substancial elevação

do tempo de permanência dos produtores no estabelecimento rural em função da melhoria

da atratividade da pecuária leiteira. Comprovou-se que os agricultores passaram as fazer

registros contábeis (despesas e receitas), incorporando concepções voltadas para a

profissionalização do negócio.

Quanto ao critério “gestão de insumos químicos” (6,5) observou-se que os

agricultores passaram a fazer de forma adequada o armazenamento dos produtos químicos

e a disposição final de embalagens desses produtos (devolução nos estabelecimentos onde

foram adquiridas) resultado das orientações recebidas das capacitações promovidas pelas

instituições parceiras.

No tocante ao critério “relacionamento institucional” este ficou com escore negativo

(-2,5). A percepção dos agricultores e de que houve um declínio no padrão da Assistência

Técnica (Emater) bem como um enfraquecimento nas relações associativistas com a perda

de interesse pelos assuntos relacionados à associação dos agricultores da comunidade.

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média GeralÍndice de Impacto Econômico 3,3 3,3Índice de Impacto Social 2,8 2,8Índice de Impacto Ambiental 0,5 0,5

4.4. Índice de Impacto Socioambiental
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral1,54 1,54
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)



13

O Índice Geral de Desempenho da “Ferramentas epidemiológicas para definição de

estratégias visando a melhoria da qualidade do leite”, conforme contexto da adoção nos

estabelecimentos produtivos é positivo, alcançando o valor de 1,54 (em uma escala que vai

de -15 a +15). Na maioria dos aspectos analisados observaram-se efeitos positivos,

contudo, no aspecto eficiência tecnológica, ocorreram alterações negativas nos critérios

“mudança no uso indireto da terra”, “uso de insumos agrícolas”, “qualidade do solo” e

“qualidade da água”. No entanto, registrou-se impactos positivos nos demais critérios com

destaque para “emissões à atmosfera”, “conservação da biodiversidade e recuperação

ambiental” e “qualidade do produto” que acabam por equilibrar os efeitos negativos já
citados.

Na dimensão de Impactos socioambientais destacam-se as melhorias sobre os

critérios “geração de renda”, resultante dos benefícios sobre os indicadores estabilidade e

montante, “valor da propriedade”, “segurança alimentar” decorrente do aumento da

melhoria da qualidade do leite produzido, “dedicação e perfil do responsável” e “gestão de

insumos químicos”

Os resultados das análises subsidiam o processo decisório tanto dos produtores de

leite quanto dos gestores dos laticínios, visando ganhos de eficiência para os atores da

cadeia produtiva do leite de Rondônia.

4.4. Impactos sobre o Emprego

Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados
Emprego adicional Área Não se Quantidade de

Ano por unidade de área adicional aplica emprego gerado(A) (B) o: (AXB)2018 0,05 6.800 3402019 0,05 7.120 356
A metodologia para o calculo do número de empregos gerados leva em consideração

a quantidade de empregos acumulados com a adoção da tecnologia.

Estima-se que 20% das 35,6 mil propriedades leiteiras de Rondônia incorporaram as

práticas preconizadas nas “Ferramentas epidemiológicas para definição de estratégias

visando a melhoria da qualidade do leite” o que equivale a 7.120 estabelecimentos rurais.

Em cada uma das propriedades avalia-se que houve um incremento dos postos de trabalho

da ordem de 5%, o que equivale a 0,05 postos de trabalho adicionais (fator de geração de

empregos). Assim a quantidade de empregos com a adoção dessa tecnologia é obtida pela

multiplicação do número de estabelecimentos rurais adotantes pelo fator de geração de

empregos.
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Assim, em 2019 estima-se que o incremento de empregos foi de 356 postos de

trabalho gerados pela adoção da ferramenta.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional devera ser feita com base

no modelo de avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo,

denominado “Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica

Agropecuaria (AMBITEC-Agro)”, baseia-se num conjunto de indicadores e componentes

envolvendo quatro aspectos de caracterização da dimensão de impacto do
desenvolvimento institucional — capacidade relacional, capacidade científica-tecnológica,

capacidade organizacional e produtos de P&D.

5.1. Capacidade relacional

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

Se aplica Média Média MédiaCritériºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
1. Diversidade de especialidades 8 0,50 0,50
2. lnterdisciplinaridade (coautorias) 8 1,00 1,003. Know-Who 8 0,50 0,504. Grupos de estudo 8 3,00 3,005. Eventos científicos 8 0,00 0,006. Adoção metodológica 8 1,00 1,00Relação de equipe/rede de pesquisa 6,0 6,0

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

No aspecto capacidade relacional, observou-se que houve um fortalecimento da

diversidade de especialidades (0,5), interdisciplinaridade (1,0), grupos de estudo (3,0) e

adoção metodológica para membros da rede (1 ,O). Considera-se que a partir deste trabalho

as demandas dos agentes locais foram direcionadas aos pesquisadores, fortalecendo a

interdisciplinaridade. Concomitantemente, este trabalho fomentou a criação de um grupo

de pesquisa. O índice geral do indicador capacidade relacional foi de 6,0.

Os impactos positivos mostram que o desenvolvimento da tecnologia ampliou a

relação dos pesquisadores na unidade e fora dela. Tal aspecto permitiu um fluxo de

informações e formação interna e externa, o que possibilita a disseminação do
conhecimento gerado e principalmente a disponibilização do produto desenvolvido para os

agricultores familiares.
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Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional — aspecto relações com interlocutores_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral7. Diversidade S 1,50 1,508. Interatividade S 3,00 3,009. Know-Who S 1,50 1,5010. Fontes de recursos S 1,00 1,0011. Redes comunitárias S 3,00 3,0012. Inserção no mercado NRelações com interlocutores 10,0 10,0
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 — Equipe de projeto

Esta variável apresentou elevado escore (10,0). Nas relações com interlocutores

observou-se que a realização de palestras e entrevistas nas rádios da região,
proporcionaram ganhos de “interatividade” e “fortalecimento” das redes comunitárias.

Constatou-se também uma elevação do grau de conscientização por parte das
comunidades em relação a importância de adoção de práticas recomendadas visando a

melhoria da qualidade do leite.

5.2. Capacidade científica e tecnológica

Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica — aspecto instalações_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
13. Infraestrutura institucional S 3,00 3,0014. Infraestrutura operacional S 0,20 0,2015. Instrumental operacional S 0,60 0,6016. Instrumental bibliográfico S 0,20 0,2017. Informatização S 0,30 0,3018. Compartilhamento da infraestrutura S 0,50 0,50Instalações (métodos e meios) 4,8 4,8

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

O aspecto “impactos na capacidade científica e tecnológica-instalações”, apresentou

escore 4,8 com destaque para os critérios de infraestrutura e instrumental. Tais critérios

referem-se à construção e estruturação do laboratório de qualidade de leite de Rondônia,

já integrante da rede brasileira de qualidade do leite, e que foi construído com recursos do
Governo do Estado de Rondônia.
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Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica — aspecto recursos do projeto_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
19. Infraestrutura (ampliação) S 0,60 0,6020. Instrumental (ampliação) S 0,60 0,6021. Instrumental bibliográfico (aquisição) S 0,60 0,6022. Contratações S 0,60 0,6023. Custeios S 1,20 1,20
Recursos do projeto (captação e execução) 3,60 3,60

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

Os projetos executados ao longo do desenvolvimento da tecnologia foram custeados

com recursos captados via Fundo de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e

Tecnológicas e a Pesquisa — FAPERO e com recursos de projetos SEG. Tais recursos

viabilizaram as atividades de campo, a contração de bolsistas e a informatização do
sistema. O escore final desta dimensão foi de 3,6.

5.3. Capacidade organizacional

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional — aspecto equipe/rede de pesquisa_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
24. Cursos e treinamentos S 3,00 3,0025. Experimentos, avaliações, ensaios S 3,00 3,00
26. Bancos de dados, plataformas de informação S 3,00 3,0027. Participação em eventos S 1,00 1,0028. Organização de eventos S 0,00 0,0029. Adoção de sistemas de gestão S 0,30 0,30Aspecto equipe/rede de pesquisa 10,30 10,30

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

O escore desta dimensão foi considerado elevado (10,30) e é resultado do esforço

institucional para que a equipe fosse capacitada visando a construção de processos e

rotinas no âmbito do laboratório de qualidade do leite. Técnicos de instituições parceiras

como Emater e Idaron e também de laticínios também foram treinados em abordagens

como detecção de mastite, boas práticas na ordenha e coleta de amostras.
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Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional — aspecto transferência/extensão_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
30. Cursos e treinamentos S 3,00 3,0031. Número de participantes S 3,00 3,0032. Unidades demonstrativas S 0,40 0,40
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação S 3,00 3,0034. Projetos de extensão S 1,50 1,5035. Disciplinas de graduação e pós-graduação S 0,0 0,0Aspecto transferência/extensão 10,90 10,90

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

Os valores apresentados na Tabela 5.3.2, mostram que as ações de
transferência/extensão foram fortalecidas. Houve um crescimento no número de cursos e

treinamentos realizados (3,0), com ampla participação (3,0) de técnicos e agricultores,

como também a exposição na mídia/artigos de divulgação (3,0). Segundo relatos da equipe,

durante a vigência do projeto foram selecionados produtores rurais em diferentes regiões

do estado para validação dos trabalhos. Como resultados, houve a redução de contagem

de CCS e CTB. Isto potencializou a massificação da tecnologia. O índice de
transferência/extensão foi de 10,90.

5.4. Produtos de P&D

5.4. Produtos de P&D

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D — aspecto produtos de P&D_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
36. Apresentação em congressos S 1,00 1,0037. Artigos indexados S 0,00 0,0038. Indices de impacto (WoS) S 0,00 0,0039. Teses e dissertações S 1,2 1,240. Livros/capítulos, boletins, etc. S 1,2 1,2Aspecto produtos de P&D 3,40 3,40

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

Quanto aos aspectos “produtos de P&D” verificou-se que os resultados deste

trabalho foram publicados em congressos científicos da área, além de compor capítulos de

livros, gerando também uma dissertação de mestrado. 0 escore deste aspecto foi 3,40.
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Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D — aspecto produtos tecnológicos_ , _ Se aplica Média Média MédiaCf'tºr'ºs (Sim/Não) Tipo 1 (*) Tipo 2 (**) Geral
41. Patentes/registros N42. Variedades/linhagens N43. Práticas metodológicas S 1,00 1,0044. Produtos tecnológicos N45. Marcos regulatório NAspecto produtos de P&D 1,00 1,00

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

A referida tecnologia proporcionou o desenvolvimento de novas práticas
metodológicas (1 ,O). Essas práticas referem-se a um conjunto de procedimentos utilizados

na ordenha das vacas, que uma vez adotados minimizam os riscos de contaminação do

leite. Associado a isso a caracterização epidemiológica dos indicadores higiênico-sanitários

do leite cru como ferramenta para melhoria da qualidade do leite, constitui-se num

importante elemento de subsídio ao processo decisório de diversos atores da cadeia

produtiva.

Assim, os resultados obtidos neste trabalho poderão orientar a definição de

estratégias para atuação de produtores, agroindústrias, instituições públicas e privadas de

assistência técnica para a melhoria da qualidade e seguridade da matéria-prima e derivados

que chegam até o consumidor.

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

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral5,44 5,44
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 — Equipe de projeto

Além da contribuição ambiental, econômica e social. O desenvolvimento das

“Ferramentas epidemiológicas para definição de estratégias visando a melhoria da

qualidade do leite”, tem impactado no desenvolvimento institucional, apresentado um índice

de 5,44 com decorrência de um conjunto de procedimentos e práticas desenvolvidos e

fortalecidos pelos agentes institucionais, que são os pesquisadores, analistas e técnicos

envolvidos com o desenvolvimento da pesquisa.

Os índices provenientes do Ambitec-Agro evidenciam que a ferramenta é eficiente,

e a expansão de sua adoção pode influenciar diretamente no desempenho das indústrias
Iácteas de Rondônia.
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6. CONCLUSÓES E CONSIDERAÇÓES FINAIS

As “Ferramentas epidemiológicas para definição de estratégias visando a melhoria

da qualidade do leite em Rondônia" constituem-se em um conjunto de práticas com

potencial para elevação da melhoria da qualidade do leite. Além disso, proporciona

principalmente benefícios econômicos e sociais aos produtores familiares de leite de

Rondônia. As bases conceituais e metodológicas estão validadas e em condições de

utilização por parte dos demais laticínios do estado.

Este aspecto permite que no médio prazo as políticas de pagamento de bônus pela

qualidade do leite possam se estender a outros laticínios.

?. FONTE DE DADOS

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado Produtor Familiar , _Produtor Patronal _ TotalPequeno Medio Grande ComerCIalCacoal RO 23 23Total 23 23
Nota: Pode-se acrescentar linhas a Tabela 7.1, caso haja necessidade.

O AMBITEC foi realizado por meio de um painel técnico com 23 pequenos produtores

de leite adotantes das tecnologias de manejo de ordena nas suas propriedades e com isso

passaram a receber bônus pela qualidade do leite produzido. Participaram também técnicos

do laticínio parceiro do projeto. Esse painel ocorreu no dia 13 de dezembro de 2019, no

município de Cacoal-RO. Durante o painel foi utilizada a planilha de Excel, onde se definiu

o impacto das tecnologias na produção de leite. Para avaliação do impacto institucional foi

feita entrevista fundamentada na mesma planilha de Excel do AMBITEC com os Chefes

Adjuntos de Pesquisa & Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da Embrapa

Rondônia, além um pesquisador e um analista da area de TT.

Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional

Instituição Estado Município Função Total
Embrapa RO Porto PESQ 4

VelhoTotal 4
Nota: Pode-se acrescentar linhas a Tabela 7.2, caso haja necessidade.
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