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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título da tecnologia avaliada: 
 
Milho BRS Gorutuba 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 
 

Eixo de Impacto do VI PDE 

 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  

 
A variedade de milho BRS Gorutuba foi desenvolvida por meio da parceria entre a Embrapa Tabuleiros 

Costeiros e a Embrapa Milho e Sorgo e possui características importantes (quadro 1) para regiões onde o período 
chuvoso é bem distribuído, porém muito curto, pois se trata de variedade superprecoce cuja maturação fisiológica 
ocorre de 15 a 20 dias antes das variedades precoces (CARVALHO, 2010b). 

 
Ensaios regionais de cultivares de milho na região Nordeste nas safras de 2005 e 2007 apontam para uma 

possível superioridade em relação ao milho variedade BRS Caatingueiro quanto à produtividade, especialmente 
naqueles ensaios localizados em municípios onde as condições ambientais foram menos favoráveis ao plantio de 
cultivares de ciclo mais longo, seja precoce ou tardio (CARVALHO et al., 2010a), o que corresponde a 50% dos locais 
estudados no período de 2005 a 2006, na fase de desenvolvimento da cultivar. As duas variedades são muito 
semelhantes em precocidade e produtividade, sendo que a BRS Gorutuba destaca-se na aparência da arquitetura da 
planta e na cor mais alaranjada do grão.  

 
A BRS Gorutuba, assim como a Caatingueiro, é uma cultivar superprecoce indicada para região do Semiárido 

Brasileiro, cujo período chuvoso não é longo o bastante para que as cultivares de ciclo normal ou precoce completem 
seu ciclo reprodutivo sem redução da produtividade. 

  
A vantagem apontada em desenvolver e disponibilizar outra variedade para a mesma região está, segundo 

pesquisadores responsáveis pela tecnologia, em proporcionar diversificação de variedades plantadas e, 
consequentemente elevar a segurança em relação a ataques de pragas e doenças do milho na região, reduzindo assim 
a vulnerabilidade da cultura.  

 
Além do Semiárido, a variedade também pode ser indicada para outras regiões (a exemplo do agreste 

nordestino) no escalonamento de plantio em semeaduras tardias, pois facilita o atendimento de exigências do 
zoneamento agrícola de risco climático aproveitando janelas climáticas (idem, 2010a). 

 
Conforme informações do pesquisador responsável pelo desenvolvimento da tecnologia na Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, e também responsável pela tecnologia junto ao MAPA; por tratar-se de uma variedade, o milho 
Gorutuba pode ser produzido e suas sementes guardadas, aos moldes tradicionais dos agricultores, de um ano para 
outro. Porém, sua efetiva produtividade só pode ser garantida, segundo os pesquisadores, se forem utilizados critérios 
como: a. plantio com isolamento de outras variedades para evitar contaminações e manter as características 
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genéticas da variedade; b. separação na colheita, seleção e armazenamento; c. tratar os grãos como sementes, 
selecionando as espigas, deixando-as secar (aproximadamente 12-14% de umidade), conforme descrito no sistema de 
produção do milho, disponível (CNPTIA, 2011) e; d. guardar os grãos selecionados em garrafas tipo PET ou em silos de 
alumínio e protegê-los da ação de roedores; e e. tratar contra carunchos e traças. 

 
Desta forma, é possível manter a efetiva produtividade até o terceiro ciclo da cultura (3 plantios). Depois disso, 

recomenda-se a aquisição de sementes “originais”, pois a semeadura de um quarto ciclo de produção pode acarretar 
queda na produtividade, considerando também que as médias potenciais dos ensaios incluem sistemas de produção 
indicados para a variedade, nem sempre praticados pelos agricultores. 

 
É necessário destacar que, por ser uma variedade, a Gorutuba não anula as possibilidades de adição de novas 

tecnologias pelos agricultores e permite a valorização de suas formas tradicionais de cultivo em seus sistemas 
convencionais de armazenamento e produção.  

 
Considerando tais características, a adequação à agricultura de baixo investimento e às condições climáticas da 

região para qual é indicada, a cultivar é considerada uma opção adequada para programas sociais de distribuição de 
sementes para a agricultura familiar, a exemplo de outras variedades indicadas pela Embrapa. 
 

Quadro 1 - Resumo das características das variedades BRS Caatingueiro e BRS Gorutuba 

Características Médias da BRS Caatingueiro Médias da BRS Gorutuba 

Tipo Variedade de polinização aberta Variedade de polinização aberta 

50% do florescimento 
masculino (do plantio ao 

41 a 55 dias 41 a 55 dias 

50% do florescimento feminino 43 a 57 dias 43 a 57 dias 

Ciclo Superprecoce  Superprecoce  

Graus dias 702 765 

Altura média da planta 1,70 a 1,90 metro  (baixa) 1,80 a 2,00 metro (baixa) 

Altura média da espiga 0,70 a 0,90 metro 0,80 a 1,00 metro 

Tolerância ao acamamento Boa Boa  

Tolerância ao quebramento Boa Boa  

Tipo/textura de grãos Semi-duros Duros 

Coloração dos grãos Amarelo-alaranjada Amarelo-alaranjada 

Grau de empalhamento - Alto 

Número de fileiras nas espigas 12 a 14 14 

Comprimento da espiga 14 a 17 cm (intervalo) 10cm (médio) 

Peso médio de 1000 grãos - 252g 

Reação a doenças 
(1)

 

- Ferrugem polysora - Moderadamente suscetível 

- Mancha de Diplodia - Moderadamente suscetível 

- Mancha de Bipolaris - Moderadamente resistente 

Região de adaptação Nordeste e Semiárido Brasileiro e em outras 
regiões (a exemplo do agreste nordestino) no 
escalonamento de plantio em semeaduras 

Nordeste e Semiárido Brasileiro e em outras 
regiões (a exemplo do agreste nordestino) no 
escalonamento de plantio em semeaduras 
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tardias (para atender as exigências do 
zoneamento agrícola de risco climático) em 
regiões do agreste e tabuleiros Costeiros, 
onde ocorrem precipitações normais. 

tardias (para atender as exigências do 
zoneamento agrícola de risco climático) em 
regiões do agreste e tabuleiros Costeiros, 
onde ocorrem precipitações normais. 

Potencial genético de 
produtividade 

Até 5 ton/ha em condições especiais e 
sistema de produção bem manejado 

Até 5 ton/ha em condições especiais e 
sistema de produção bem manejado 

Produtividade medida 2 a 3 ton/ha no Semiárido 2 a 3 ton/ha no Semiárido 

Fontes: Carvalho (2010a); Carvalho et al. (2010b); Oliveira et al. (2010); Embrapa e EBDA (2006) 
Obs.: Os valores médios podem variar dependendo das condições ambientais 
(1) – A reação às doenças pode se alterar em função das mudanças genéticas dos patógenos (raças) e das suas interações com 

as condições ambientais e de manejo da cultura.  

 
A cultivar se adapta e tem sido utilizada no Nordeste e Semiárido Brasileiro e no Agreste Nordestino, no 

escalonamento de plantio em semeaduras tardias para atender as exigências do zoneamento agrícola de risco 
climático; e em regiões do agreste e Tabuleiros Costeiros, onde ocorrem precipitações regulares. Desde 2011 vem 
sendo plantado no Semiárido Nordestino, com comercialização também para os estados de Minas Gerais, Tocantins e 
Pará. 
 

1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1995 

 

1.5. Ano de Lançamento: 2009 

 

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

 
*Algumas pesquisas que deram origem a determinadas soluções tecnológicas são ininterruptas. É caso, por exemplo, 
de softwares que foram lançados em determinado ano, mas que a equipe de avaliadores sabe que os usuários estão 
usando versões posteriores e atualizadas. Pode ser também o caso de técnicas de manejo que foram aprimoradas ou 
ainda o uso de estirpes que foram incorporadas posteriormente ao que se considera o início da adoção de uma 
tecnologia. Considere neste campo, se for o caso, o ano do último aprimoramento da tecnologia em adoção.  
 

1.7. Ano de Início da Adoção:  2011 

 
1.8. Abrangência da adoção:  

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL X AC  DF  ES  PR  

BA X AM  GO  MG X RS  

CE X AP  MS  RJ  SC  

MA X PA X MT  SP   

PB X RO   

PE X RR  

PI X TO X 

RN X  

SE  
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Até o momento, a BRS Gorutuba, registrada e protegida pela Embrapa foi licenciada para produção e 
comercialização para dez empresas do ramo de sementes. Entretanto, nos primeiros anos de avaliação de impacto 
dessa variedade de milho (2011, 2012 e 2013), somente fa empresa Plantmax Sementes/Agrícola Serrana foi 
identificada como produzindo e comercializando a tecnologia entre 2010 a 2013.  

 
Em 2010/11, a semente de BRS Gorutuba foi comercializada pela referida empresa para o programa de 

distribuição de sementes do governo do estado do Ceará, e para algumas lojas de produtos agropecuários neste 
estado e também no Rio Grande do Norte. Já em 2012, das vendas de Gorutuba pela PlantMax apenas 36,6% foram 
direcionadas para o Ceará e os demais, 63,4%, para os estados de Minas Gerais, Tocantins e Pará. Nesse mesmo ano, a 
empresa de sementes informou que também realizou vendas do híbrido BR 205 para o Nordeste nos estados da BA, 
RN, CE, PB, PE e SE. 

 
Em 2013, a totalidade das vendas da variedade BRS Gorutuba pela licenciada Plantmax foram direcionadas ao 

estado do Ceará. Além da produção da Plantmax, a atualmente extinta Embrapa Produtos e Mercados (SPM) produziu 
sementes da variedade BRS Gorutuba para atender a programa de governo do estado da Bahia onde foram cultivados 
inicialmente 100 hectares da variedade para a obtenção de volumoso destinado à produção de silagem para 
alimentação animal como uma das ações de reestruturação produtiva do Semiárido. Segundo um técnico do Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA), o instituto realizou estudo de viabilidade para plantio da variedade superprecoce 
BRS Gorutuba, mas ainda não tinha havido distribuição de sementes. 

 
Assim, para os relatórios anteriores foram atualizadas as informações sobre vendas de sementes básicas de 

milho BRS Gorutuba considerando dados da empresa licenciada PlantMax. Já em 2018, o milho BRS Gorutuba voltou à 
pauta de discussões da Avaliação de Impactos devido a informações sobre distribuição de sementes em diferentes 
regiões do país, matérias na mídia sobre a satisfação com o produto e também em função da sua importante 
associação à política pública de disponibilização de sementes à agricultura familiar.  

 
Dessa forma, a verificação de adoção dessa tecnologia foi retomada em 2019 para fins avaliação de impactos. 

A verificação da abrangência da adoção, que precede as visitas para avaliação de impactos, analisou informações 
obtidas a partir do contato com as Embrapas Milho e Sorgo, empregados anteriormente lotados na Embrapa Produtos 
e Mercados (unidade extinta), instituições públicas e privadas, empresa licenciada e com a empresa de assistência 
técnica e extensão rural do Estado do Ceará (Ematerce,) por meio da Secretaria de Estado da Agricultura.  

 
A partir dos contatos acima solicitou-se informações à Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar (CODAF), do Estado do Ceará, que enviou à Embrapa uma lista dos 22 municípios no estado do Ceará que 
receberam, em sua totalidade, quase 44 mil quilos da semente BRS Gorutuba que foram distribuídos aos agricultores 
familiares para plantio na safra 2019 por meio do programa “Hora de Plantar”, vinculado à política pública de 
distribuição de sementes do estado.  

Em 2019, já na fase de avaliação de impactos em campo, em visita à agricultores nos municípios 

circunvizinhos de Lavras da Mangabeira, Jardim,  e Mauriti, no estado do Ceará, identificou-se que a Cooperativa de 

Produtores de Cedro (APROCEDRO), em Cedro/PE, também comercializa sementes básicas do BRS Gorutuba para os 

estados de Pernambuco, Ceará, Pará (Paraopeba), Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão (Imperatriz) e Bahia 

(Irecê). Segundo informações da Aprocedro, esses estados utilizam a cultivar em suas políticas públicas de distribuição 

de sementes para agricultores familiares. Porém, nesse ano a semente de milho híbrido distribuída pela política 

pública no Ceará, foi a BRS 2022
1
 também da Embrapa juntamente com o Gorutuba (Figuras 1 e 2).  

 

                                                
1 “O BRS 2022 é a mais nova opção da Embrapa para o mercado de média tecnologia. É um híbrido duplo, de baixo 

custo, apropriado para  agricultura de baixo investimento, que reúne bons níveis de produtividade com moderada 
resistência a algumas doenças, como pinta branca e ferrugens branca e polissora e boa tolerância ao acamamento e 
ao quebramento.” (Pacheco at al., 2009, p.??). CITAÇÃO DIRETA. É PRECISO USAR ASPAS E CITAR A PÁGINA. 
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Figura 1 - Semente básica de Milho variedade BRS 
Gorutuba. Cedida pela Aprocedro out/2019 

Figura 2 - Semente básica de Milho Híbrido BRS 2022. 
Cedida pela Aprocedro out/2019 

 
Essas informações cedidas pelas empresas produtoras de sementes básicas demonstram a ampliação das 

vendas dessa variedade para outras regiões do país (quadro 2).  
 

Quadro 2 – Distribuição de vendas de semente básica da variedade BRS Gorutuba 

ANO NORDESTE OUTROS ESTADOS 

AL BA (2) CE MA PB PE PI RN (1) SE MG PA TO 

2011     x         x         

2012      x         X    x x x 

2013   x x                   

2019  X X X X X X X   X  

 (1) A Empresa que comercializa sementes informou que foram realizadas vendas para o RN, nos municípios de Natal, 
Mossoró e Baraúna em 2011. 
(2) Programa de governo onde foram plantados inicialmente 100 hectares de milho superprecoce variedade BRS 
Gorutuba para produção de silagem. 
 

Logo, mantendo-se a avaliação de impactos da BRS Gorutuba, em 2020, será possível ampliar a verificação de 

adoção e diversificar a amostra para outras realidades produtivas, regionalizando e aumentando sua abrangência. 

 
1.9. Beneficiários 

 
Empresas produtoras de sementes (licenciadas), agricultores, órgãos governamentais de desenvolvimento 

rural, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil membros do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, órgãos de assistência técnica e extensão rural, órgãos não governamentais dedicados ao desenvolvimento 
da agricultura familiar, unidades de beneficiamento de milho, pecuaristas, lojas de sementes e ração animal, empresa 
pública geradora da tecnologia (royalties) e consumidores finais. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 
Segundo o Censo Agropecuário 2017, a agricultura familiar representa uma área de 80,89 milhões de 

hectares - 23,03% da área ocupada com estabelecimentos agropecuários do Brasil. Na região Nordeste essa proporção 
é de 36,57% (25,92 milhões de hectares). Em número de estabelecimentos, a representação da agricultura familiar 
mostra-se ainda mais relevante, pois corresponde a 76,82% no Brasil (3,90 milhões de unidades) e 79,17% no 
Nordeste (1,84 milhão de unidades).  

 
Fazendo um recorte para o Semiárido Brasileiro (Nordestino e Minas Gerais), verifica-se que a agricultura 

familiar ocupa 78,82% (1,45 milhão de estabelecimentos) e 21,84 milhões de hectares ou 41,28% da área com 
estabelecimentos agropecuários familiares dessa região que representa 15,07% da área e 36,18% dos 
estabelecimentos agropecuários no Brasil.   

 
A Lei da Agricultura Familiar (Lei nº 11.326, de 2006) define agricultor familiar como àquele que utiliza 

predominantemente a mão de obra familiar nas atividades do estabelecimento rural, tenha um percentual mínimo da 
renda familiar proveniente dessa atividade e não tenha área superior a 4 módulos fiscais - incluindo silvicultores, 
aquicultores, pescadores, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Assim, mesmo 
como recorte para o Semiárido, não há que se falar em ‘agricultura familiar’ como uma categoria homogênea.   

 
Todavia, no Semiárido Nordestino é possível observar, durante as diversas pesquisas e atividades de campo, 

que existem algumas dificuldades recorrentes entre as famílias agricultoras: exploração intensiva da terra, uso da 
força de trabalho humana ou animal e de poucos implementos agrícolas; baixa disponibilidade de recursos financeiros 
para investimento; dificuldades para ter acesso a crédito (ou para cumprir seus compromissos creditícios); e 
dificuldades de acesso a soluções tecnológicas e as orientações técnicas viáveis e adequadas à sua realidade. 
Introduzido nessa dinâmica de produção caracterizada pela agricultura de baixo investimento e elevada 
suscetibilidade aos riscos climáticos, com significativas frustrações de safras que muitas vezes impedem até mesmo a 
guarda de sementes crioulas, o milho de ciclo superprecoce tem seu lugar de importância, pois pode contribuir para 
assegurar uma boa produtividade em um curto período chuvoso, reduzindo os riscos de perdas. Segundo Oliveira et al 
(2010), a distribuição das chuvas for regular, a safra pode ser garantida 65 a 70 dias após o plantio.  

 
Segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2018, a região do Semiárido (SA) tem baixa 

representatividade na produção nacional de milho, reduzindo-se de 5,67% em 2005 para 3,06% em 2015 e 
consolidando a queda em 2018 (2,80%). A despeito da sistemática redução de importância na produção brasileira e 
regional - conforme pode ser observado no tabela 1 - em 2018 o Semiárido Nordestino (excluindo-se os municípios do 
SA de Minas Gerais) representa 65,89% da área colhida (1,48 milhão de hectares), 37,05% da produção (2,16 milhões 
de ton) e 39,35% do valor da produção (R$ 1,27 bi) da cultura no Nordeste. 
 
Tabela 1 – Milho (Brasil, Nordeste e Semiárido): produção (ton) – 2005/18. 

Região 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Brasil             35.113.312   55.364.271 85.283.074  64.188.314  97.910.658   82.288.298 

Nordeste            2.933.266     4.140.132 5.864.238  3.161.555  6.312.607  5.845.299 

Semiárido Brasileiro (SA)            1.989.272     2.619.474  2.610.329  1.282.617  2.866.772  2.306.843 

Semiárido Nordestino 
(Sem MG) (SAN) 

           1.830.560     2.502.423  2.488.262  1.127.364  2.708.027  2.165.606 

Participação do 
Semiárido Brasileiros no 
Brasil 

5,67% 4,73% 3,06% 2,00% 2,93% 2,80% 

Participação do 
Semiárido Nordestino no 
Nordeste 

62,41% 60,44% 42,43% 35,66% 42,90% 37,05% 

 
Fonte: IBGE (PAM) 
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Em relação à área colhida acontece movimento semelhante, com a participação do Semiárido no Brasil 
reduzindo-se praticamente à metade no período observado na Tabela 2 e a participação do Semiárido Nordestino no 
Nordeste reduzindo-se, porém em menor proporção (de 79,10% para 65,89%). 

 
 

Tabela 2 – Milho (Brasil, Nordeste e Semiárido): área colhida (ha) – 2005/18 

Região 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Brasil 11.549.425 12.678.875 15.407.143 14.970.502 17.427.206 16.121.147 

Nordeste 2.615.608 2.434.965 2.330.399 1.939.591 2.374.119 2.254.335 

Semiárido 
Brasileiro (SA) 

2.149.613 1.914.686 1.607.982 1.310.054 1.574.970 1.523.617 

Semiárido 
Nordestino (Sem 

2.068.964 1.847.166 1.565.431 1.262.369 1.533.337 1.485.435 

Participação do 
Semiárido no 
Brasil 

18,61% 15,10% 10,44% 8,75% 9,04% 9,45% 

Participação do 
Semiárido 
Nordestino no 
Nordeste 

79,10% 75,86% 67,17% 65,08% 64,59% 65,89% 

Fonte: IBGE (PAM) 
 
Em relação à produtividade brasileira, é possível observar na Tabela 3 a significativa elevação de 168% nos 

últimos 15 anos. No Nordeste, a elevação é ainda mais surpreendente (231%). Porém, em 2018, ainda fica bem abaixo 
da produtividade média nacional de 5,10 ton/hectares.  Tanto o Semiárido Brasileiro como o Nordestino elevaram a 
produtividade a taxas semelhantes à média brasileira. Todavia, a produtividade, em 2018, de 1,51 e 1,46 ton/ha, 
respectivamente, ainda estão aquém daquelas apresentadas pelo Nordeste e pelo Brasil. 
 
 
Tabela 3 – Milho (Brasil, Nordeste e Semiárido): Produtividade – 2005/18 

Região 2005 2010 2015 2016 2017 2018 Variação 
(2018/  2005) 

Brasil  3,04  4,37  5,54  4,29  5,62  5,10 168% 

Nordeste  1,12  1,70  2,52  1,63  2,66  2,59 231% 

Semiárido Brasileiro - 
SA 

 0,93  1,37 1,62  0,98  1,82  1,51 164% 

Semiárido Nordestino 
(Sem MG) - SAN 

 0,88  1,35  1,59  0,89  1,77  1,46 165% 

SA em relação ao Brasil 30,44% 31,33% 29,33% 22,83% 32,40% 29,66% - 

SAN em relação ao 
Brasil 

29,10% 31,02% 28,72% 20,83% 31,43% 28,56% - 

SAN em relação ao 
Nordeste 

78,90% 79,68% 63,17% 54,79% 66,42% 56,23% - 

Fonte: IBGE (PAM) 

 



9 

 

 

Nesse contexto, variedades de ciclo superprecoce como a BRS Gorutuba e adaptadas ao Semiárido mostram-
se relevantes não somente para os ganhos de produtividade, mas  principalmente para diversificação das alternativas 
que possibilitam a produção de milho em locais onde antes não se cultivava (ou se cultiva como atividade secundária 
e desordenada), devido aos elevados riscos edafoclimáticos e a outros fatores relacionados à organização da 
produção. Assim, indiretamente, a variedade promove segurança alimentar por ser uma alternativa para alimentação 
humana e animal nas unidades produtivas. 

 
 
 

2.1 Impactos na cadeia de insumos (sementes) 
 

Conforme destacado anteriormente, a BRS Gorutuba é uma cultivar licenciada para produção de sementes. 
Entre as empresas licenciadas, a Plantmax/Agrícola Serrana encontra-se produzindo e comercializando a tecnologia. . 
Em 2019 a CODAF (CE) informou que 44 toneladas de sementes da BRS Gorutuba foram distribuídos para 22 
municípios e a cooperativa Aorocedro, em Pernambuco, informou que também comercializa sementes básica da 
variedade. 

 
Por meio de entrevista, realizada em 2011, com o empresário responsável pela administração geral da 

Plantmax/Agrícola Serrana verificou-se que seus principais clientes eram o governo do estado do Ceará e lojas que 
comercializam produtos agropecuários naquele estado como também, nos municípios de Baraúna, Mossoró e Natal, 
no Rio Grande do Norte. O milho Gorutuba fazia parte do portfólio de representação e vendas da Plantmax 
Sementes/Agrícola Serrana e estava inserido, portanto, nas ações de divulgação e marketing daquela Empresa. 

 
Em consequência dessa inserção por meio das revendas, em 2011 era positiva a projeção da variedade 

Gorutuba para 2012. Esperava-se que a busca pela redução de custos com o investimento, em regiões onde o risco 
climático é elevado e o milho apresenta-se como a segunda opção de negócio dos produtores justificaria a demanda 
pela BRS Gorutuba. 

 

Outro importante elemento desta cadeia é a distribuição de sementes, realizada no âmbito dos programas 
estaduais. No caso do milho Gorutuba, em 2011, sua inserção restringiu-se apenas ao Programa de distribuição de 
sementes do governo do Ceará.  

 
Em conversa com a EMATER/CE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Ceará), em 

2012, verificou-se que havia um real interesse em ampliar a compra da semente variedade, no contexto do programa 
de distribuição do governo o estado. Em 2019 a expansão mostrou-se consolidada, especialmente segundo os dados 
da da Codaf/CE e da Aprocredro/PE.Porém, a percepção dos observadores do setor (principalmente pesquisadores, 
técnicos de ATER e agentes de transferência de tecnologia) tende para o consenso de que as variedades serão cada 
vez mais substituídas pelos híbridos, mesmo em lavouras localizadas em regiões de elevadíssimo risco climático e de 
área inferior a 3 hectares.  

 
Em 2019, o híbrido BRS 2022 passa a ser reconhecida como de baixo custo e apropriado para agricultura de 

baixo investimento e foi adquirido pelo governo do Estado do CE para seu programa de distribuição de sementes. 
Além da informação de que os programas de governo adquirem híbridos e variedades para a distribuição aos 
pequenos agricultores do Semiárido, outros aspectos que podem estar comprometendo a utilização dessas variedades 
melhoradas e mesmo as crioulas, especialmente pelos pequenos agricultores familiares, foram percebidos durante a 
pesquisa de campo já em 2011. Além da variedade Gorutuba ainda ser muito pouco conhecida, existe uma 
considerável desinformação e confusão entre os agricultores e vendedores (nas lojas/revendas) quanto às 
características e especificidades produtivas que diferenciam os híbridos das variedades de milho. 

 
Em 2019, entre a maioria dos entrevistados que haviam recebido sementes do milho BRS Gorutuba, 

observou-se baixa organização da produção (seja baseado em conhecimento tradicional local e/ou técnico) – 
característica recorrente na produção de milho na região semiárida, segundo os técnicos da Empresa de extensão 
rural.  

 
Tais práticas não consideram, por exemplo, a necessidade de isolamento entre áreas plantadas com híbridos 

e variedades; cuidados na secagem, seleção e armazenamento das espigas/grãos caso se queira selecionar grãos para 
utilização como sementes na próxima safra.  
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Inserem-se ainda nesta dinâmica as sementes de origem duvidosa, compradas em feiras e lojas sob 
diferentes denominações (com filiação tecnológica comprometida), e sem garantias mínimas de qualidade. O grão 
resultante também é inserido entre as sementes da próxima safra, causando, muitas vezes, a perda total da 
identidade genética das tecnologias e também das variedades crioulas. Dessa forma, compromete-se, no próximo 
ciclo, o investimento em mão-de-obra e aquisição de outros insumos, que seria realizado pelo agricultor familiar 
beneficiário dos programas de distribuição de sementes. 

 
Em resumo, aparentemente existem dois cenários de substituição de variedades de milho pelos híbridos. Um 

ocorre conscientemente, conduzido pela busca de lucratividade, muitas vezes à revelia dos riscos climáticos; outro 
inconsciente, influenciado pela falta de informação segura e de estrutura produtiva. Ambos, de forma sinérgica, 
podem estar influenciando negativamente a cadeia produtiva de variedades e do milho como um todo, na região do 
Semiárido Brasileiro. 

 
Interessa notar que, mesmo nesse contexto de substituição e tendência de ações das multinacionais de 

sementes híbridas estenderem-se também para os agricultores de menor porte, a exemplo do que ocorre em Sergipe 
e em outros estados, do ponto de vista das licenciadas, espera-se que se mantenha o nicho de mercado das 
variedades, voltado para aquele agricultor familiar muito pequeno, beneficiário de programas de governo e aqueles 
que adquirem pequenas quantidades de sementes em revendas locais e que devem ter diversas opções de escolha no 
mercado de sementes.  

 
Segundo fala de um empresário do setor, em comparação com os ganhos com a produção de híbridos, 

produzir sementes de variedades aparenta não ser um negócio de retornos seguros, porém a diversificação e o 
volume de vendas mantêm a produção de sementes de variedades rentável. Isto ocorre mesmo que a tecnologia seja 
de domínio público (quando diversas empresas podem produzi-la e concorrer por preços, por exemplo, o milho BRS 
Caatingueiro) e, especialmente, no caso daquelas tecnologias licenciadas (que exigem autorização específica para 
serem produzidas), como é o caso do Gorutuba.  

 
O empresário destaca ainda que no caso de variedades de domínio público,, é possível que os problemas de 

qualidade e filiação tecnológica da semente ocorram desde sua produção até a distribuição para as revendas locais. 
Como são muitos os produtores de sementes que não sofrem ação de fiscalização da produção, há uma concorrência 
por mercado via competição de preços e as margens de lucro muito baixas acabariam por refletir na qualidade do 
produto ofertado ao agricultor.  

 
Já as empresas do ramo de sementes passam por um processo de acompanhamento realizado pela empresa 

geradora da tecnologia quanto à qualidade das sementes licenciadas. Isto leva a procedimentos na produção que 
devem garantir maior qualidade. Os custos também tendem a ser mais elevados, mas há compensação pelos preços 
de venda

2
.  

 
Como nem sempre os estados possuem órgão de fiscalização de revendas, ou possuem, mas estes não dispõe 

de estrutura necessária ao seu bom funcionamento, o comportamento dos ofertantes de sementes (licenciadas ou 
não) continua sem acompanhamento sistemático. Esta deficiência fica clara durante as visitas a revendas que 
comercializam a variedade Gorutuba sem identificação correta das sementes sequer quanto ao seu tipo (híbridos ou 
variedades). Na pesquisa de campo foi possível verificar descrições nos sistemas de vendas e emissão de Nota Fiscal 
como “híbrido Gorutuba”, “híbrido BRS 10-51”, quando se sabe que se trata de uma variedade da Embrapa e de um 
híbrido de empresa privada, respectivamente. 

 
Quanto à perspectiva de análise dos agentes de ATER, parece faltar a percepção quanto ao impacto das 

dinâmicas no mercado de sementes sobre os sistemas de produção local, do pequeno agricultor, que cada vez mais é 
submetido a uma oferta diversa de sementes (variedades e híbridos), muitas vezes de qualidade e adequabilidade 
duvidosas e que podem contribuir para elevar os riscos de suas formas de reprodução social. 

 
Desta forma, considerando que o público da BRS Gorutuba é bem delineado em função das características da 

tecnologia (agricultores que não desejam investir ou não dispõem de recursos para investimentos em lavouras de alta 
produtividade, na região do Semiárido), a rede de vendas (privada) e distribuição (pública) das sementes tipo 
variedade deve levar em conta a dinâmica produtiva das comunidades e agregar informações sobre a tecnologia, 
possibilidades de sistemas de cultivo, cuidados na seleção de grãos-sementes e maneiras de garantir a 

                                                
2

 Todavia, lembra o empresário, os preços de venda de híbridos são, em média, duas vezes maiores que os preços das variedades. 
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reprodutibilidade da tecnologia por vários ciclos, reduzindo a necessidade de novas aquisições e gastos com 
sementes. 

 
Observa-se, portanto, que há o risco de o conhecimento, a dedicação e os investimentos na geração das 

variedades de milho desenvolvidas pelo setor público de pesquisa perderem-se entre as cultivares de milho 
disponíveis que, por diversos motivos, são utilizadas indiscriminadamente pelos agricultores.  

 
As perdas sociais, neste caso, passariam pelos custos e esforços públicos de desenvolvimento da tecnologia 

até os dispêndios dos agricultores com lavouras que não expressam seu potencial produtivo. Cenário que seria 
consequência, em grande parte, da falta de informações suficientes para os agricultores beneficiarem-se das 
características produtivas da tecnologia das variedades; ou porque adquirem variedades de baixíssima qualidade; ou 
ainda porque os programas de governo nem sempre levam em conta as características da região quando da aquisição 
de sementes. Desta forma são alimentados os ciclos viciosos de baixa produção, insegurança alimentar humana e 
animal, de dependência da “semente do governo” e, mais recentemente, da aquisição de híbridos e transgênicos (a 
preços mais elevados), na região do Semiárido Nordestino. 

 
Portanto, a disponibilização da tecnologia de variedades de milho perpassa questões de ordem estratégica e 

metodológica que não devem ser ignoradas no processo de apoio à estruturação mínima da cadeia produtiva do milho 
na agricultura familiar de baixo investimento (seja de autoconsumo ou comercial). 

 
Tanto no caso de utilização de variedades quanto de híbridos comprados pelos agricultores ou distribuídos 

pelo governo, parece haver uma tendência de consolidação da baixa autonomia produtiva, elevação da propensão ao 
risco com as culturas e baixo envolvimento nesta dinâmica por parte dos agentes públicos de desenvolvimento dessa 
cadeia no que se refere ao esclarecimento dos agricultores acerca destas questões. 
 

2.2 Utilização da Produção 
 

Todos os agricultores entrevistados em 2011, adotantes do Gorutuba, demonstravam interesse em 
variedades cuja planta tenha porte elevado e utilizavam a produção de milho estritamente para consumo humano e 
animal (in natura ou na forma de ração). Consequentemente, não apresentam nenhuma integração com a cadeia 
processadora de milho da região.  

 
A percepção, por meio das entrevistas aos produtores e técnicos, é que aqueles agricultores que vendem 

para processadoras de grãos não estão interessados em variedades, mas sim em híbridos de alta produtividade, em 
detrimento dos riscos climáticos da região. Também se levantou a possibilidade de as características físicas do 
Gorutuba não serem adequadas à demanda das processadoras. A aparência mais avermelhada do grão não seria de 
interesse dessa indústria. 

 
Por outro lado, as granjas poderiam ser um nicho interessado no produto, embora haja a opinião de alguns 

agricultores de que a textura do grão é dura para a alimentação animal, sendo preferível a variedade local (São 
Pedro), sob esse aspecto. Todavia, assim como os atravessadores que compram os grãos para revenda, acredita-se 
que as granjas também não pagariam um preço diferenciado pelo produto. 

 
Interessa notar que em períodos de maior produção eleva-se a demanda pelo processamento mínimo local 

do milho. As debulhadeiras de membros da comunidade ficam sobrecarregadas e tornam-se fonte importante de 
renda para estas poucas famílias, embora os entrevistados não vejam relação entre isto e a tecnologia BRS Gorutuba. 

 
É possível observar que se reafirma a tendência regional de baixa organização sociotécnica desses 

agricultores, pois são poucas as atividades produtivas realizadas em associação em parceria com outros membros da 
comunidade. Mudar este cenário é reconhecido por alguns agricultores de referência e pelos técnicos da região como 
um fator importante para garantir melhores condições de comercialização e incentivo à organização da produção. 

 
O uso de variedades mais adaptadas às condições edafoclimáticas da região pode ser um estímulo à 

organização da produção, mas é necessária articulação dos agentes de desenvolvimento para promover esta mudança 
produtiva, a organização para comercialização e a entrada destes agricultores muito pequenos nas redes de venda 
para unidades processadoras locais de sementes e para programas do mercado institucional. 
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Aliás, o mercado institucional para agricultura familiar (aquisições de alimentos pelas diferentes esferas do 
governo por meio do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE) não fazia parte  da realidade dos produtores de milho entrevistados e também parece ser pouco presente 
quando se trata de outros produtos. Tais aspectos reforçam a baixa dinâmica econômica da região que se reflete em 
baixa capacidade de investimento na agricultura familiar e em um ciclo vicioso que exige ações articuladas para ser 
interrompido. 
 
 
 
 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA  
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim (X )   não (   ) 
 
 

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 
 

Se aplica: sim (X )   não (   ) 

 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (2011-2013) 

Ano 

Rendime
nto 

Anterior
/ 

ton/ha  

Rendime
nto 

Atual/ 
ton/ha 

Preço 
Unitár

io 
R$/to

n  

Custo 
Adicion

al 
R$/ha  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participa
ção da 

Embrapa 
%  

Ganho 
Líquido 
Embrap
a R$/ha  

Área de 
Adoção 

ha 

Benefício 
Econômico 

R$ 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-
A)xC]-D 

(F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2009     0,00 0% 0,00  0,00 

2010     0,00 0% 0,00  0,00 

2011 1,44 1,87 450,00 39,00 154,50 60% 92,70 15.111,00 1.400.789,70 

2012 3,05 4,68 676,67 183,45 919,52 60% 551,71 23.666,67 13.057.215,66 

2013 0,22 0,37 666,66 21,70 78,30 60% 46,98 16.666,67 782.990,16 

 
 
              

Em 2011 (ano de comparação) e 2012, a pulverização de mercado dificultou a elaboração da estimativa da 
produtividade na área de adoção, especialmente por conta da perda de safra no Ceará (redução de 88,3% da 
produtividade, segundo dados da Conab) frente a um crescimento da ordem de 24% na produtividade média dos 
demais estados adotantes em 2012 - o que contribui para manter a produtividade média a uma taxa crescente.  

 
Assim, em 2012, o percentual de 88,3% foi aplicado sobre a produtividade da área com Gorutuba no CE em 

2012 (coluna F), reduzindo a produtividade para 0,22 ton/hectare neste ano (tabela 4). 
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Tabela 4 – Estimativa da produtividade (ton/ha) com a BRS Gorutuba em 2012 

Fontes: 
CONAB, 2012. Embrapa, 2011 
Notas:  
(1) – Conforme relatório de impactos BRS Gorutuba 2011 
(2) – A variação de produtividade de 2012 em relação a 2011 para os estados de MG, PA e TO (outros estados) foi calculada com base na média 
dos dados da CONAB (MG= 10,2%; PA= - 4,1; TO = 17,8%)=23,9% 
(3) – Produtividade média, ponderada pela participação dos estados na produção. 

 
 
No conjunto de demais estados (MG, TO e PA), houve aumento da produção em 24% em 2012, conforme 

nota (2), elevando a produtividade para 4,79 ton/hectare. 
 
A produtividade média da área onde houve adoção em 2012 (coluna K) foi obtida a partir das 

produtividades (coluna F) ponderadas pela participação desses dois grupos (CE e “outros estados”) no total de área 
plantada com o Gorutuba (coluna J). 

 
Já em 2013, os dados da CONAB para o estado do Ceará apontam um aumento da produtividade de 70% 

na safra do milho em relação à quebra ocorrida no ano anterior. Nesse ano, foi estabelecido como recorte o Ceará 
para avaliação de impacto, uma vez que 100% das vendas da variedade BRS Gorutuba pela licenciada Plantmax 
Sementes ocorreram nesse estado. 

 
Calcular o custo adicional com o uso da tecnologia também mostrou-se desafiador. Na tabela A, este custo 

ocorre em contrapartida aos ganhos de produtividade que exigem maior investimento em mão de obra para 
colheita das sementes. 

 
Em 2011, o custo adicional de R$ 39,00 por hectare (Tabela A, coluna D) é composto por R$ 30,00 de 

aumento de mão de obra para a colheita de 1ha adicional, e de R$ 9,00 correspondente ao pagamento do agricultor 
ao governo por cada 10 kg de semente básica do milho variedade BRS Gorutuba - suficiente para o plantio de 1,01 
ha nas condições locais do município onde as entrevistas foram realizadas, no estado do Ceará. Já para o cálculo 
dos custos de 2012, levou-se em consideração o incremento da produtividade, comparando 2012 a 2011, de 1,63 
ton/hectare (4,68 ton/ha em 2012 contra 3,05 ton/hectare em 2011). Considerando que para a colheita de 1 
tonelada é necessário 0,349 homem/dia, segundo as práticas locais, o incremento de 1,63 ton/hectare implica na 
contratação de mais 4,67 homem/dia/hectare. 

 
Considerando o custo da diária com mão de obra é, na média, R$ 35,00, a contratação de mais 4,67 

homem/dia implica num custo adicional de R$ 163,45. 
 
Há ainda o custo com a aquisição de sementes (R$ 40,00 o saco com 20 kg), em comparação com a 

semente crioula. Como, segundo informações daquela região, cada 10 kg seria suficiente, segundo as práticas 
locais, para plantar 1,01 hectare, o custo adicional por hectare é da ordem de R$ 20,00, totalizando um aumento de 
custos aproximadamente de R$ 183,45 (Tabela A, coluna D).  

Em 2013, a redução de custo adicional está vinculada ao baixo rendimento da cultura devido as secas 
sucessivas nesta parte no estado do Ceará, sendo praticamente o custo da semente básica conforme Tabela 6. 
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Para estimativa da área de adoção (coluna H) tanto em 2011 quanto em 2012 foi considerada a quantidade 
de sementes comercializada em cada estado e a utilização de 9 kg de semente por hectare, seguindo a prática dos 
agricultores identificada àquele momento. Logo, estimou-se que as 213 toneladas de sementes comercializadas em 
2012 ocuparam uma área de 23.666 hectares; enquanto as 136 toneladas de sementes comercializadas em 2011 
ocuparam uma área estimada em 15.111 hectares. Para 2013, pode-se observar a diminuição no volume de 
semente básica vendido pela licenciada, e que as vendas ficaram restritas ao governo do estado Ceará. Levando-se 
em conta apenas a semente comercializada, esse cenário ocasionou a redução da área plantada a patamares 
próximos àqueles observados em 2011. 

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos                                                         Se aplica: sim (X)   não (   ) 

Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos (2019) 

Ano 

Custos 
Anterior 

R$/ha  

Custo 
Atual 
R$/ha 

Economia 
Obtida  
R$/ha 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção (ha) 

Benefício 
Econômico  

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

2011 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2012 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2013 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2014 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2015 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2016 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2017 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2018 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

2019 68,00 45,00 23,00 60% 14,04 37.037,04 520.000,04 

 
Com a retomada da Avaliação de Impactos da BRS Gorutuba em 2019, observou-se que, por conta das 

sucessivas secas e das limitações da estrutura produtiva na região onde a adoção foi verificada,  no período mais 
recente a produtividade não se mostrava o fator mais relevante para o impacto econômico da solução tecnológica, 
uma vez que dois dos três municípios visitados no Ceará sofreram frustração de safra maior que 50% (Mautiti - 62,94% 
e Jardim 74,55%), estando assim dispensados de pagar pela semente adquirida via Ematerce

3
.  

 
Assim, optou-se por analisar os impactos econômicos da variedade a partir da perspectiva dos custos da 

aquisição da semente básica da variedade BRS Gorutuba em comparação à  tecnologia híbrido de milho BRS 2022, 
também da Embrapa. Nesse sentido, a redução de custo se expressa a partir do preço da semente: a BRS Gorutuba 
custa ao agricultor R$ 2,50; enquanto a BRS 2022 custa R$ 3,80. Levando em consideração que, segundo técnicos e 

                                                
3

 A Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) por meio da Coordenadoria do Desenvolvimento da Agricultura  Familiar (Codaf), 

divulga lista de 55 municípios que serão dispensados de pagamento de sementes e mudas operacionalizadas na safra 2018/2019. A 
decisão obedece a indicação de relatório e dados técnicos da Ematerce (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) para os 
municípios que tiveram perda de safra acima de 50% e/ou índice pluviométrico abaixo de 50% da média histórica municipal. 
Disponível: https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/10/02/sda-informa-dispensa-de-pagamento-para-municipios-com-perda-de-
safra-maior-de-50/ Acesso: jan/2020 
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agricultores, em média, atualmente são utilizadas 18 kg de sementes para plantio de 1 hectare, a economia é de R$ 
23,40 por hectare (coluna C). 

 
Para o cálculo da participação da Embrapa (coluna D), considerou-se que as parcerias ocorreram 

praticamente no período de avaliação de resultados. Assim, considerou-se pertinente manter a atribuição de 60% dos 
impactos da tecnologia à Embrapa (Tabela 5), uma vez que a base genética, a decisão de parentais para cruzamento, a 
condução dos cruzamentos (seleção de populações e testes de progênie, suscetibilidade a doenças) e a avaliação 
utilizando-se testes VCU - Valor de Cultivo e Uso foram realizados por pessoal da Embrapa como consta nos custos 
levantados para o desenvolvimento da tecnologia. 

 
Tabela 5 - Participação da Embrapa em percentual 

Item %Parceiros %Embrapa 

Germoplasma 0 100% 

Decisão 0 100% 

Seleção 0 100% 

Avaliação 30% 70% 

 
 
Para o cálculo de área de adoção (coluna F) foram utilizados os dados da Aprocedro, que informou ter 

disponibilizado, no período de 2011 a 2019, 8 mil toneladas de sementes da BRS Gorutuba. Considerando as 
limitações dos sistemas de distribuição de sementes, as perdas de janelas de plantio e as mudanças nas decisões de 
produção dos agricultores, estimou-se a ocorrência de perda da ordem de 25% desse total no circuito entre a entrega 
da semente à Ematerce, disponibilização aos agricultores na época apropriada, realização de investimentos na área e 
efetivo plantio por parte dos agricultores. Assim, considerou-se que no período foram implantadas 6 mil toneladas 
(666,66 ton/ano) de sementes, que utilizadas à média de 18 kg/ha correspondem a 37.037 hectares/ano.Dessa forma 
o benefício econômico gerado pela Embrapa é estimado em de R$ 520,0 mil ao ano, no período analisado.  O total de 
benefícios com redução de custos e de incremento de produtividade (item 3.1.1) totalizaram R$ 18.783.96,31. 
  

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim (   )   não (X) 

 
Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participaçã
o da 

Embrapa  
%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

(UM) 

Benefício  
Econômico  

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

   0,00 0% 0,00  0,00 

 
 

3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim (   )   não (X) 

 
Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participaçã
o da 

Embrapa  
%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

(UM) 

Benefício  
Econômico  

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

   0,00 0% 0,00  0,00 
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3.1.5. Análise dos impactos econômicos  
 

A maior parte da produção dos entrevistados estava voltada para alimentação humana ou animal, sem 
comercialização de excedentes, e houve dificuldade para verificar junto aos agricultores adotantes do Gorutuba os 
custos de produção e suas possíveis variações em função da aquisição da variedade, bem como sua influência sobre a 
produtividade e os preços de venda do milho na região.  

Em painel com técnicos e agricultores de referência, estimou-se que os preços praticados deveriam ser da 
ordem de R$ 710,00/ton (ou cerca de R$ 42,00 pelo saco de 60 kg). Todavia, por considerar tais preços muito acima 
das médias regionais preferiu-se utilizar o preço mínimo observado no Ceasa de Pernambuco (posição de 02/05/2011) 
praticado para a comercialização do milho vindo dos estados de SE, BA, PE e GO: R$ 450,00/ton, para 2011. 

Para 2012 foi utilizada apenas a base de dados para preços do Ceasa de Pernambuco. O preço médio foi 
calculado utilizando-se o preço mediano de cada mês de 2012, chegando a R$ 676,67/ton. Em 2013 o preço médio foi 
de R$ 666,66/ton. Para 2019 a variável preço restringiu-se à aquisição de sementes, conforme explicitado 
anteriormente. Interessa notar que o montante dos ganhos econômicos para a região, considerando uma área de 
adoção total de 388,7 mil hectares (55,4 mil no primeiro ciclo de avaliação e 333,3 mil no segundo) é de R$ 20,6 
milhões, somando-se os ganhos por incremento de produtividade dos anos (2011 a 2013) e de redução de custos 
(2011 a 2019). 

. 
3.2. Custos da Tecnologia 
 
3.2.1. Estimativa dos Custos  
Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (Exemplo 1999/2019) 

Ano 
Custos de 

Pessoal 
R$ 

Custeio de 
Pesquisa 

R$ 

Depreciação 
de Capital 

R$ 

Custos de 
Administração 

R$ 

Custos de TT        
R$ 

Total 
R$ 

1995   12.941,00 4.516,00 225,80     647,08 -    18.329,88 

1996   12.941,00 4.967,60 248,38     647,08 - 18.804,06     

1997   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

1998   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

1999   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2000   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2001   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2002   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2003   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2004   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2005   12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 - 18.804,06        

2006 25.882,00 9.935,20 496,76 1.294,16 - 37.608,12 

2007 25.882,00 9.935,20 496,76 1.294,16 - 37.608,12     

2008 12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 3.556,08 37.608,12        

2009 12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 3.556,08 22.360,14     

2010 12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 3.556,08 22.360,14        

2011 12.941,00 4.967,60 248,38 647,08 4.978,51 23.782,57 

TOTAL 245.897,00 93.932,80 4.696,64 12.294,52 15.646,75 372.449,71 
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3.2.2. Análise dos Custos  
 

O histórico e estimativa de custos para desenvolvimento da tecnologia da variedade BRS Gorutuba teve início 
em 1995. Para composição de custos da tecnologia foram consultados técnicos e pesquisadores e detalhadas as 
etapas de campo do melhoramento genético com métodos de seleção de massal estratificada para obtenção de 
materiais para registro que consistiram em: 1) seleção dos genitores e obtenção dos cruzamentos entre as linhagens 
parentais; 2) Quatro gerações de recombinações; 3) Cinco ciclos de seleção massal; 4) Um ciclo de seleção massal no 
Nordeste e 5) testes de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade - DHE. 

 
No ano de 1995, os custos registrados foram provenientes da atividades referentes à seleção de genitores e 

obtenção dos cruzamentos entre as linhagens parentais. A área utilizada foi de 400 m² com aproximadamente 200 
plantas, sendo necessário a contabilizaros custos com roçagem da área; aquisição de insumos;  participação de um 
pesquisador melhorista, um fitopatologista, um técnico agrícola e um operário rural com uma dedicação de 5 dias; e 
rateio dos custos considerados difusos, relativos às contas de depreciação e de administração. Assim, estimou-se 
custo total, naquele ano,atualizado para valores presentes, na ordem de R$ 18.329,88.  

 
No período que compreende o verão de 1996 ao de 1999 foram realizadas quatro gerações anuais de 

recombinação e no período entre 2000 a 2005 foram realizados 6 ciclos de seleção de massal que manteve o método 
inicial de plantio e colheita, havendo apenas um acréscimo de uso de laboratório em campo, o que impactou em uma 
elevação dos custos especificamente nas contas de custo de pesquisa e depreciação, elevando o valor estimado para 
R$ 18.804,06 durante os referidos anos. 

 
A partir do ano de 2006 uma amostra de sementes da BRS Gorutuba Superprecoce foi enviada para a Embrapa 

tabuleiros Costeiros para avaliação no Nordeste brasileiro, gerando novas atividades e custos até 2008, haja vista a 
manutenção dos testes em Janaúna-MG sob os cuidados da Embrapa Milho e Sorgo e o acréscimo do mesmo método 
no Campo Experimental de Nossa Senhora das Dores em Sergipe, sob os cuidados da Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
elevando o custo anual para R$ 37.608,12. 

 
Entre os anos 2009 e 2011, os custos foram exclusivos da Unidade Tabuleiros Costeiros, mantendo-se a relação 

de recursos humanos e materiais, porém com o incremento das atividades e consequentes custos provenientes do 
processo de transferência de tecnologia, com a ocorrência de atividades que viabilizassem a comunicação 
mercadológica e adoção da tecnologia com realização de palestras, dias de campo, capacitações e a elaboração de 
circulares e folders, que culminou com o respectivo lançamento do BRS Gorutuba em 2011. A partir desse período, a 
cultivar foi licenciada, não gerando mais custos para a Embrapa. 

 
Assim, no total, estima-se o custo com a tecnologia na na ordem de R$ 372.449,71. Observa-se ainda que 

ocomportamento dos custos aproxima-se do esperado nos estudos sobre desenvolvimento de tecnologias. 
Inicialmente os mais elevados são os dispêndios com pessoal e os custos totais declinam a partir do licenciamento da 
tecnologia (ÁVILA et al., 2008). 
  
Adicionalmente há que se pontuar a dificuldade que ocorre na estimativa desses custos porque a gestão financeira 
dos referidos componentes de custos não é integrada na Empresa como um todo. Além disso, mesmo em variáveis de 
gestão sobre as quais já há elevado nível de integração da informação, os custos não estão relacionados ao 
desenvolvimento de uma tecnologia específica, mas sim a projetos, planos de ação ou a pesquisadores, 
individualmente. 

 
Isto num contexto no qual é corrente a participação de equipes de diversas Unidades da Embrapa nas 

diferentes etapas da pesquisa e, simultaneamente, no desenvolvimento de diversas tecnologias, torna necessário um 
esforço de gestão para além deste relatório no sentido de adquirir informações mais precisas quanto aos custos 
efetivos de desenvolvimento da BRS Gorutuba e de outros produtos da Embrapa. 
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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%) 

39,17 86,90 R$ 6792,20 

 
O Valor Presente Líquido (VPL) utiliza o fluxo de caixa (diferença entre o total de benefícios e total de custos) 

anual, aplicando uma taxa de desconto, ou seja, trazendo o fluxo de caixa anual para o valor correspondente ao ano 
zero do investimento (2001). Assim, todos os benefícios e todos os custos são expressos em uma mesma base. 

A taxa de desconto aplicada para cálculo do VPL corresponde a uma taxa de retorno esperada para 
investimentos no mercado – aqui, 6% ao ano. Se o VPL é maior que zero, isso indica que, mesmo descontando a taxa 
anual de 6%, é válido investir na geração da tecnologia. Se comparada a outros investimentos que poderiam ter a 
mesma taxa de retorno ao ano, quanto maior o VPL, melhor seria o investimento. 

No caso do presente relatório, os benefícios calculados na tabela A (Benefícios Econômicos devido ao 
aumento da produtividade de 2011-2013) e na Tabela B (redução de custos em 2019) indicam benefício econômico 
total de R$ 18.783.196,31 e custo total de R$ 372.449,71. Assim, o VPL fica na casa dos R$ 6,7 milhões – sendo esse, 
portanto o retorno do investimento para o período analisado, quando o fluxo de caixa é descontado a uma taxa de 
mercado (parâmetro para outros investimentos) de 6,0% ao ano.  

Já para calcular qual a taxa interna de retorno (TIR) do referido investimento, faz-se o inverso do VPL. Calcula-
se qual a taxa anual de desconto que, para o fluxo de caixa em análise, geraria um VPL igual a zero. Essa taxa, 
portanto, é o parâmetro para verificar se, no presente caso, o investimento na tecnologia gera uma taxa melhor do 
que outros investimentos observados no mercado. A TIR calculada a partir do fluxo de caixa (benefícios menos custos) 
do milho Gorutuba foi de 39,17% para que um investimento fosse considerado melhor, deveria apresentar uma TIR 
superior a essa – o que é raro. 

A análise de Benefício/Custo (ABC) também é utilizada para verificar se os benefícios superam os custos e 
para comparar investimentos, inclusive em políticas públicas. A exemplo do VPL e da TIR, a ABC parte do fluxo de caixa 
descontado a uma taxa anual para trazer todos os valores a uma mesma base de comparação. Segundos os cálculos 
realizados, a relação Benefício/Custo do milho Gorutuba é de 86,90, quando aplicada uma taxa de desconto de 6% ao 
ano. Ou seja, para R$ 1,00 investido (custos) o retorno é de R$ 86,90 (benefícios). 
 
 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias  
 

A variedade de milho BRS Gorutuba foi desenvolvida por meio da parceria entre as Unidades Embrapa 
Tabuleiros Costeiros e Embrapa Milho e Sorgo, e incluída na Rede de Avaliação de Cultivares do Nordeste, foi plantada 
da Bahia até o Maranhão, com o intuito de seleção/avaliação do seu desempenho como variedade superprecoce 
frente a outras cultivares principalmente para o Semiárido nordestino. Possui características importantes para regiões 
onde o período chuvoso é bem distribuído, porém muito curto. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro 
 

A avaliação dos impactos ecológicos e socioambientais foi conduzida a partir da aplicação de questionários e 
da análise das entrevistas para captar a percepção dos adotantes da inovação tecnológica na atividade rural 
utilizando-se o modelo de avaliação elaborado pela Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo, denominado "Sistema de 
Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC-Agro)" consiste num conjunto de 
148 indicadores organizados nas dimensões ecológica e socioambiental (Figura 3) e 45 indicadores para avaliação do 
impacto institucional (Figura 4), esses são organizados dentro de uma plataforma de cálculo (MS-Excel®), desenvolvida 
para análise de todo o espectro de tecnologias agropecuárias no contexto institucional de P&D da Embrapa. O 
Ambitec-Agro permite a avaliação de quais indicadores apresentam melhora de desempenho, piora ou ausência de 
alteração comparando-se a situação atual à condição anterior à adoção da tecnologia. A escala de variação de cada 
indicador que compõe os critérios relacionados as dimensões socioambiental e institucional são: (-3) grande redução, 
mais de 75%; (-1) redução moderada, mais de 25 e menos que 75%; (0) inalterado; (+1) aumento moderado, mais de 
25 e menos que 75% e (+3) grande aumento, mais de 75%. Os números apresentados nas tabelas abaixo são a média 
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do critério para pequenos produtores familiares (Tipo I), a média para produtores patronais (Tipo 2) e a média geral 
entre os dois tipos apresentados. Ao final do cálculo os índices de impacto são representados em gráficos numa escala 
de alteração entre -15 a +15.  
 
 

 
Figura 3. Diagrama contendo a estrutura com as dimensões, aspectos e critérios para avaliação de impactos 

ambientais no sistema de indicadores Ambitec-Agro
4
 

 
Conforme a metodologia de referência para avaliação de impacto da Embrapa descrita acima, a comparação 

foi realizada entre o milho variedade BRS Gorutuba e a situação anterior à sua adoção, quando geralmente os 
agricultores visitados dispunham de variedades crioulas regionais (situação da pesquisa em 2011), e em 2019 a 
condição de outros agricultores entrevistados foi de que não guardavam sementes e recebiam anualmente via 
programa de governo do Estado do Ceará híbridos e/ou variedade da Embrapa (no caso, o Híbrido BRS 2022) para 
plantio. Vale destacar que os agricultores entrevistados (que realmente reconhecem que utilizam a BRS Gorutuba) são 
agricultores que produzem somente o necessário para o consumo de suas famílias e não fazem muita distinção de 
cenário entre utilizar as variedades crioulas, o BRS Catingueiro (milho variedade já distribuído pelo programa em anos 
anteriores), híbridos desenvolvidos recentemente ou tecnologias mais antigas.  

Já em 2019, a amostra de 10 agricultores apresentou, em sua maioria, sistemas pouco tecnificados, não 
possuíam o hábito de plantar milhos diferentes com barreiras naturais ou espaçamento entre eles, nem registro de 
informações, tampouco guardar as sementes para anos posteriores. Não houve o reconhecimento da variedade BRS 
Gorutuba (o que chamamos de filiação tecnológica nominal, ou seja, o envolvimento da Embrapa como principal 
desenvolvedora da tecnologia), apenas fizeram distinção entre as categorias milho híbrido e variedade, mas 
relacionavam os dois a Ematerce, Empresa de Extensão Rural do Estado do Ceará que operacionaliza o importante 
Programa ‘Hora de Plantar’ com 32 anos de existência. 

 
 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos  
 
 A dimensão ecológica é avaliada a partir da observação e percepção do agricultor a respeito das mudanças 
ocorridas nos compartimentos solo, água, ar e sua relação com o espaço e a biodiversidade natural a partir do uso da 
inovação tecnológica agropecuária. Nas tabelas 4.1.1 e 4.1.2 estão os valores médios por tipo, obtidos em entrevistas 
com os adotantes do milho variedade Gorutuba e a média geral dos critérios apresentados destacando-se os 
indicadores que mais contribuíram para essa variação. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 Disponível em: http://www.cnpma.embrapa.br/forms/index.php3?func=softwma  
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Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos  
Aspecto eficiência tecnológica (Média Geral: - 0,29) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra SIM 0,10 0,50 0,30 

2. Mudança no uso indireto da terra SIM -0,03 0,13 0,05 

3. Consumo de água SIM -0,13 -2,50 -1,31 

4. Uso de insumos agrícolas  SIM 0,63 0,00 0,31 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas NÃO - - - 

6. Consumo de energia SIM -0,25 -2,50 -1,38 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia SIM 0,41 0,13 0,27 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 
 
1. Mudança no Uso Direto da Terra (Média Geral: 0,30) 

De maneira geral o plantio do milho na região analisada ocorre quase sem mudanças significativas ao longo 
dos anos com relação ao sistema de produção utilizado. Quando há variação, diz respeito principalmente à mudança 
da tecnologia e a aspectos climáticos, sendo preparo do solo, adubação, população de plantas praticadas segundo 
saberes locais. A produção e produtividade são muito influenciadas pela distribuição de chuvas no período de plantio 
de tecnologias que não utilizam irrigação. Segundo informações da Ematerce, as chuvas foram de aproximadamente 
600 a 800 mm na safra de 2019 (considerado razoável para a cultura), entretanto houve veranicos em períodos 
críticos do desenvolvimento fisiológico da planta, como a floração e enchimento do grão, reduzindo assim o ganho de 
produtividade juntamente com outros fatores.   

Nas avaliações de 2011 a 2013 houve indicativo de aumento da produtividade em outros municípios do 
estado do Ceará. Já em 2019, dos dez agricultores entrevistados, oito não observaram ganho no indicador 
produtividade (efeito poupa terra) a partir do uso da tecnologia avaliada. Os dois agricultores que tiveram a 
oportunidade de fazer a técnica de irrigação de salvação

5
 no período analisado consideraram o Gorutuba bastante 

adequado para uso na preparação de silagem para animais, devido à proporção entre palhada e grãos na planta 
proporcionando equilíbrio entre material volumoso e energético. Somado a isso, os produtores de semente básica a 
partir de semente genética

6
, visitados em 2011 e 2019 relataram o bom desempenho da cultivar na expressão do seu 

potencial genético usando-se plantio tecnificado recomendado para produção de sementes
7
. 

O milho está entre os três produtos mais plantados na região (feijão, milho e arroz), representando assim 
nesse contexto, importância na composição da biodiversidade produtiva local. 
 
 
2. Mudança no Uso Indireto da Terra (Média Geral: 0,05) 

A média dos quatro indicadores que compõem este critério apresentou variação levemente positiva (0,05), 
devido principalmente, à dedicação do uso da terra a produção de alimentos e a observação de que nesse contexto de 

                                                
5

 A irrigação de salvação como a lâmina de água aplicada à cultura nos veranicos que comumente ocorrem durante o 

período chuvoso na região Nordeste, de forma a não permitir que a cultura sofra estresse hídrico e, em alguns casos, 

morra. No Semiárido Brasileiro, após as primeiras chuvas, é comum ocorrerem períodos de 20 a 30 dias sem novas 

chuvas, comprometendo seriamente a germinação e outras fases de desenvolvimento das culturas. Disponível em: 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irriga%25E7%25E3o+de+salva%25E7%25E3o+culturas_000fhjb4

kpc02wyiv801z2f4wogfvod0.pdf 
6

 Semente Básica - material obtido de reprodução de semente genética, realizado de forma a garantir sua identidade 

genética e pureza varietal. E Semente Genética - material de reprodução obtido a partir de processo de melhoramento 

de plantas, sob responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou introdutor (melhorista de plantas) , mantidas as 

suas características de identidade e pureza genética. Disponível em: 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000foh66zuv02wyiv8065610dhn0auj1.html 
7 Sementes Certificadas 
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agricultura de subsistência já estabelecida, não houve pressão sobre áreas não agrícolas a partir do uso da tecnologia 
nos sistemas visitados, como também não houve competição pela propriedade da terra e interferência sobre posse e 
usos pelas comunidades locais, observando-se a prática bastante comum de acordos verbais de uso entre 
proprietários e arrendatários. 
 
 
3. Consumo de Água (Média geral: -1,31) 

Observou-se nos indicadores referentes a esse critério o aumento moderado no uso da água nas 
propriedades de produtores Tipo 2 (que nesse caso é composta de médios produtores) e permanece praticamente 
inalterado o seu uso direcionado à tecnologia em análise nas propriedades Tipo 1 caracterizadas pela agricultura 
familiar e da chamada agricultura de sequeiro

8
. 

 
 
4. Uso de Insumos Agrícolas (Média geral: 0,31) 

As entrevistas realizadas em 2011 e 2019 denotaram sistemas de produção pouco tecnificados, onde 
usualmente não são utilizados insumos agrícolas para a sua produção. Os indicadores que compõem esse critério 
referem-se à frequência, variedade e toxicidade de pesticidas e uso ou não de fertilizantes a partir da mudança da 
tecnologia. Observando-se os coeficientes de alteração de 2019, nos sistemas Tipo 1 houve incremento no uso de 
agrotóxicos, embora tenha sido relatado que está cada vez mais difícil conseguir trabalhador para esse serviço, e que 
é bastante oneroso. Enquanto nos sistemas do tipo 2, onde já se aplicava esses insumos, não houve variação em 
relação a tecnologias utilizadas anteriormente. Outro relato importante foi de que se misturam produtos naturais 
para erradicação de insetos e doenças a agrotóxicos. 
 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas (Não se aplica) 

Devido ao milho ser uma tecnologia de origem vegetal, consideramos esse critério não aplicável no contexto 
desta avaliação, mesmo sendo usada como alimentação animal nesses sistemas. 
 
6. Consumo de Energia (Média geral: -1,38) 
 O critério Consumo de energia diz respeito a consumo de combustíveis fósseis, biocombustíveis, biomassa e 
eletricidade, relacionando sempre à prática com a tecnologia adotada. Neste caso, observou-se um aumento dos 
coeficientes dos sistemas do Tipo 2 pelo aumento do consumo de eletricidade na irrigação de salvação e combustíveis 
fósseis nas práticas de manutenção de plantio. 
 
7. Geração Própria, Aproveitamento, Reuso e Autonomia (Média geral: 0,27) 
 Esse critério é composto de cinco indicadores cuja alteração denota aspectos de tecnificação e autonomia 
material e energética. Pela natureza dos sistemas de produção nas propriedades visitadas, foi identificado o aumento 
no indicador uso de adubo orgânico/esterco, estrume, principalmente na etapa de plantio, não houve relato de 
utilização de controle biológico/manejo ecológico de pragas e doenças e, adubação verde. 
 
Tabela 4.1.2: Impactos ecológicos  

Aspecto Qualidade Ambiental (Média Geral: - 0,41) 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

8. Emissões à atmosfera SIM -0,08 0,40 0,16 

9. Qualidade do solo SIM -1,25 -1,25 -1,25 

10. Qualidade da água SIM -0,05 -0,30 -0,18 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental SIM -0,01 0,05 0,02 

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

                                                
8

 A lavoura é implantada durante o período chuvoso. Torna-se uma agricultura de risco em virtude do sucesso da safra 

depender da distribuição das precipitações (chuvas), pois estiagem em períodos críticos de desenvolvimento da 

cultura, como é o caso do florescimento ou enchimento de vagens, pode proporcionar decréscimo no rendimento final. 

Disponível em: 

<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/feijao-caupi/arvore/CONTAG01_17_510200683536.html> 
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8. Emissões à Atmosfera (Média Geral: 0,16) 

Os quatro indicadores desse critério relacionados à atmosfera são: gases de efeito estufa, material 
particulado/fumaça, odores e ruídos. Embora os sistemas visitados sejam pouco tecnificados, possivelmente houve 
uma pequena variação nas emissões devido ao maior uso de máquinas principalmente no preparo para o plantio e 
colheita do milho em propriedades tipo 2. 
 
9. Qualidade do Solo (Média Geral: -1,25) 

Avaliando-se o critério qualidade do solo a partir dos quatro indicadores: erosão, perda de matéria orgânica, 
perda de nutrientes e compactação, na percepção dos agricultores há uma perda moderada da qualidade ao longo 
dos anos, e que esta não deve ser atribuída somente a essa tecnologia uma vez que localmente não utilizam 
amplamente boas práticas de manejo para essa cultura que mitigariam a perdas em qualidade, tais como plantio em 
curvas de nível, plantio consorciado, cobertura do solo com palhada, pousio, rotação de culturas e a mais tecnificada o 
plantio direto. A não aplicação de boas práticas por aspecto culturais, questões financeiras, tamanho da área 
disponível para a cultura e até mesmo questões de posse da terra. 
 
10. Qualidade da Água (Média Geral: -0,18) 

A qualidade da água pode ser afetada pelas práticas de manejo locais somadas a aspectos relacionados ao 
regime de chuvas, características do solo e declividade do terreno destinado à atividade agrícola dentre outras. Os 
Indicadores aqui analisados a partir da percepção do agricultor são: carga orgânica, turbidez, espumas/óleos/resíduos 
sólidos, exposição à contaminação direta/ indireta por agrotóxicos e assoreamento dos corpos d’água. No contexto de 
chuvas mal distribuídas da região visitada no Ceará, com episódio de veranicos, rios intermitentes, distância entre 
cursos d’água e locais de plantio e a baixa declividade dos terrenos em relação aos corpos d’água levaram a pouca 
variação nesse critério sendo apontadas a presença de carga orgânica e exposição à contaminação direta/indireta por 
agrotóxicos e assoreamento dos corpos d’água por um produtor familiar e um médio produtor da amostra de 14 
adotantes da tecnologia. 
 
11. Conservação da Biodiversidade e Conservação Ambiental (Média Geral: 0,02) 

Embora esse critério tenha sido positivo, obteve o menor coeficiente de impacto dentro da dimensão 
ecológica (eficiência tecnológica e qualidade ambiental), o que neste caso não é desejável pois estamos analisando a 
conservação dos recursos naturais. Esse coeficiente diz respeito à redução pontual de vegetação nativa em 
propriedades tipo 1 visitadas.  
 
 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos  
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais 

Aspecto respeito ao consumidor (Média Geral: 0,85) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto SIM 1,43 3,50 2,47 

13. Capital social SIM 0,06 0,35 0,21 

14. Bem-estar e saúde animal  SIM 0,00 0,00 0,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 
12. Qualidade do produto (Média Geral: 2,47) 
 Esse critério analisa e melhoria na qualidade do produto disponível ao consumidor e relacionamento do 
produtor com fontes de insumos de acordo com os indicadores: redução de resíduos químicos, redução de 
contaminantes biológicos, procedimentos de pós-colheita, disponibilidade de fontes de insumos e idoneidade de 
fornecedores de insumos. Embora tenham sido apontadas dificuldades locais de armazenagem de grãos e sementes 
foi relatado que, de modo geral nesse plantio, não foi necessário aplicação de agroquímicos, e as cultivares da 
Embrapa analisadas serem uma variedade e um híbrido plantados na safra 2019. Somado a isso, o relacionamento do 
produtor com fontes de insumos também elevou os coeficientes desses dois indicadores. 
 Os agricultores tipo 2, que fizeram a irrigação de salvação elogiaram a qualidade do milho Gorutuba pela sua 
superprecocidade e rendimento da semente, que se mostrou superior ao Catingueiro (outra cultivar da Embrapa) e 
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híbridos mais antigos. Outra informação importante em relação à qualidade do produto é a aceitação ou não do 
mercado consumidor. Nesse sentido, um dos agricultores descritos acima afirma que o mercado consumidor de milho 
verde da região conhece melhor o milho Agroceres 1051, enquanto outro produtor chama a atenção para o sabor 
agradável do Gorutuba consumido verde; e ainda outros dois entrevistados indicam características importantes no 
milho Gorutuba para ser usado como silagem. 
 
13. Capital social (Média Geral: 0,21) 

A tecnologia em avaliação trouxe pequena alteração no capital social das comunidades visitadas segundo os 
indicadores: Integração cultural entre colaboradores e familiares, engajamento em movimentos sociais, conservação 
do patrimônio histórico/artístico/Cultural, captação de demandas da comunidade, projetos de extensão 
comunitária/educação ambiental e programas de transferência de conhecimentos e tecnologias. A variação positiva 
deu-se principalmente pela integração cultural entre colaboradores e familiares, engajamento em movimentos 
sociais, e ações de programas de transferência de conhecimentos e tecnologias segundo a percepção de dois 
agricultores, somado ao diferencial desses agricultores em relação ao engajamento e a busca por conhecimento.  
 
 
 
14. Bem-estar e saúde animal (Não se aplica) 

No caso do bem-estar e saúde animal, a presença do milho Gorutuba, não trouxe melhorias específicas no 
conforto térmico, lotação adequada, segurança e manejo preventivo dos animais nos sistemas produtivos visitados. 
 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais 

Aspecto trabalho/emprego (Média Geral: 0,40) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação SIM 0,22 0,63 0,42 

16. Qualificação e oferta de trabalho  SIM 0,52 0,78 0,65 

17. Qualidade do emprego/ocupação SIM 0,13 0,63 0,38 

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

SIM 0,47 -0,32 0,08 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 
 
15. Capacitação (Média Geral: 0,42) 

De acordo com tabela acima, observa-se que a adoção do milho Gorutuba trouxe um pequeno aumento de 
em quase todos os coeficientes relacionados ao aspecto trabalho/emprego. A capacitação teve características de nível 
técnico, local e de curta duração.  Já com relação às capacitações especializadas, observa-se que estas se referem, 
principalmente, ao manejo do maquinário para o plantio e colheita do milho. Ressaltaram que nas primeiras ações 
desse programa de distribuição de sementes na região fizeram vários cursos de capacitação rural pra saber sobre a 
cultura do milho. No entanto, alguns ressaltam que apesar da importância destes, o aprendizado com a lida diária 
ocorreu muito mais a partir da prática familiar. Vale ressaltar que os técnicos da Ematerce e o consultor da Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário fizeram menção a necessidade de aproximação da Embrapa com o órgão para apresentar 
suas soluções tecnológicas aos técnicos e agricultores. Têm-se aí uma oportunidade de ampliar a demonstração de 
cultivares de milho da Embrapa e suas características para temas afins à produção do milho como manejo de pragas e 
doenças, manejo do solo e pós-colheita.  
 
16. Qualificação e oferta de trabalho (Média Geral: 0,65) 

Destaca-se no critério Qualificação e oferta de trabalho, o pequeno aumento na contratação de Trabalho 
braçal e técnico médio (maior uso de tratores), relacionado mais comumente a trabalho temporário, especialmente 
para a colheita do milho e preparação da silagem que é mais intensa em mão de obra. 
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17. Qualidade do emprego/ocupação (Média Geral: 0,38) 
Embora haja uma dedicação integral dos produtores aos sistemas pouco tecnificados foi apontada a Redução 

da Jornada de Trabalho. Outra observação importante é de que os pequenos agricultores mantêm a mão de obra 
familiar contratando esporadicamente mão de obra temporária. 
 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa (Média Geral: 0,02) 

Com relação ao indicador Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e 
etnias, os fatores relacionados ao papel da mulher necessitam de mais investigação já que as entrevistas foram 
realizadas em sua maioria com homens, apenas uma mulher fez parte da amostra de entrevistados. Sendo assim, a 
valorização da mulher na cultura do milho aparece aqui construída pelo discurso masculino. Neste cenário, embora as 
mulheres participem ocasionalmente do trabalho no campo no plantio e colheita, hoje elas se ocupam mais das 
atividades domésticas; ficando os tratos culturais a cargo dos maridos ou da contratação de dias de serviço.  

O fator Oportunidade de Envolvimento e Valorização da Participação de Jovens e Idosos vê-se uma mão de 
obra envelhecida nas propriedades de pequenos agricultores, poucos mencionam a participação dos jovens na 
produção rural; já os médios produtores entrevistados tem a característica de possuírem ensino superior e voltarem 
para o meio rural para gerenciar as atividades na propriedade dos pais. Com relação ao Respeito Mútuo e Valorização 
Cultural, observa-se que a adoção da cultura do milho na região é antiga e as manifestações culturais que privilegiam 
ações coletivas ocorrem em município Pernambucano vizinho à região visitada (Festa do milho em Cedro/PE).  
 
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais 

Aspecto renda (Média Geral: 1,66) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento SIM 0,50 4,00 2,25 

20. Valor da propriedade  SIM 0,00 2,00 1,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 
 
19. Geração de Renda do estabelecimento (Média Geral: 2,25) 

Segundo os entrevistados, na região visitada o milho é usado em pagamento de diárias de trator para plantio 
e colheita. Suas sacas podem ser vendidas também quando se precisa de um dinheiro urgente. E complementando a 
renda familiar com a cultura do milho está a venda do dia de serviço, trabalho remunerado a R$ 40,00 a diária sem 
direito a alimentação, mencionado pelos agricultores familiares.  

A percepção do aumento na segurança e estabilidade na renda está ligada aos produtores Tipo 2, pois esses 
estiveram menos sujeitos aos efeitos climáticos devido a práticas de irrigação de salvação. Outra condição importante 
para verificação do rendimento é o plantio e colheita de cada cultivar de milho ser feita separadamente, de forma que 
se possa calcular quantos quilos/unidade de área foram colhidos, e obter-se assim, a produção e produtividade da 
lavoura, essa não é uma prática corrente de todos os entrevistados, ou seja, alguns plantam próximos o milho 
variedade e o milho híbrido e colhem juntos.  

Os produtores do Tipo 1 afirmaram não ver diferença entre o rendimento do milho híbrido BRS 2022 e da 
variedade BRS Gorutuba distribuídos pelo programa em 2019, entretanto acrescentaram que não era uma questão de 
qualidade da semente e sim da condição das chuvas naquele ano, e que se viesse essa semente de Gorutuba 
novamente em 2020 plantariam em uma condição de solo melhor para experimentar. Já em avaliação anterior do 
milho Gorutuba no Ceará em 2011, também um ano seco, houve um pequeno aumento de produtividade do 
Gorutuba quando comparado à uma variedade local.  
   
20. Valor da propriedade (Média Geral: 1,00) 

Houve um aumento no Investimento em benfeitorias ligadas principalmente a construção de silos para 
armazenamento da silagem para o gado pelos médios agricultores e projeto de irrigação usando micro aspersão. Ao 
mesmo tempo, ocorreu uma redução no indicador conservação dos recursos naturais principalmente ligados ao solo 
para plantio. 
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Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais 
Aspecto saúde (Média Geral:  0,05) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional SIM 0,47 -3,13 -1,33 

22. Segurança alimentar SIM 0,43 2,40 1,41 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 
 
21. Segurança e saúde ocupacional (Média Geral: -1,33) 

O aspecto Saúde chama a atenção em relação a cultura do milho nessa região trazer uma redução quanto à 
Segurança e Saúde Ocupacional (-1,33), e apresentar o coeficiente levemente positivo no critério Segurança 
Alimentar (1,41). Um diferencial importante que trouxe benefícios ao cultivo do milho foi a adoção de maquinário em 
algumas etapas de produção. No entanto, este mesmo diferencial é o principal responsável pelo aumento nos 
indicadores de Periculosidade, Ruídos, Vibração e Acidentes Ergonômicos. Outro indicador que se destaca nesse 
critério é o Aumento do uso de Agentes Químicos. Embora, esse uso apareça como uma preocupação no discurso dos 
entrevistados, eles afirmam a necessidade da aplicação para que se tenha rendimento na colheita. 
 
22. Segurança alimentar (Média Geral: 1,41) 

Quanto à Segurança Alimentar destacaram-se dois indicadores: Garantia da Produção e Quantidade de 
Alimento, o indicador Qualidade Nutricional do Alimento necessita de mais investigação. A Garantia da Produção e 
Quantidade de alimento caracterizam-se por uma pequena redução em alguns sistemas do Tipo 1, já em sistemas de 
produção do tipo  2 há uma pequena redução da sazonalidade do produto e um aumento da segurança quanto à 
produção. Tratando-se do indicador Quantidade de Alimento, seu aumento não chegou a impactar a quantidade e 
diversidade de alimentos consumidos em razão do reduzido acréscimo na renda, especialmente no caso dos pequenos 
agricultores. Sendo assim, a diversidade de alimentos consumidos amplia-se a partir da compra de alimentos 
diferentes do que consumiam anteriormente, especialmente os industrializados. 
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais 

Aspecto gestão e administração (Média Geral: 2,09) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável SIM 1,57 2,75 2,16 

24. Condição de comercialização SIM 0,41 2,88 1,64 

25. Disposição de resíduos  SIM 2,25 5,00 3,63 

26. Gestão de insumos químicos SIM -0,41 2,25 0,92 

27. Relacionamento institucional SIM 1,09 3,13 2,11 

*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 
 
23. Dedicação e perfil do responsável (Média Geral: 2,16) 

O aspecto Gestão e Administração apresenta coeficientes positivos em todas as médias dos seus critérios, 
exceto gestão de insumos químicos em propriedades do tipo 1.  Dos 27 indicadores que integram esse aspecto da 
avaliação os mais importantes são: Sistema de certificação e rotulagem; Os indicadores inalterados (0,00) decorrem 
da falta de fomento e de um trabalho de desenvolvimento local que possibilite aos médios e pequenos agricultores 
construírem uma nova cultura de mercado que vislumbre o "pós-porteira" a partir da organização social, que são 
sempre oportunidades de melhoria e mudanças no campo. 
 
24. Condição de comercialização (Média Geral: 1,64) 
 Segundo a ferramenta Ambitec o critério Condição de comercialização da tecnologia é avaliado a partir dos 
indicadores de: Venda direta, antecipada e/ou cooperada; Processamento local; Armazenamento local; Transporte 
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próprio; Propaganda/Marca própria; Encadeamento com produtos/atividades/ serviços anteriores e Cooperação com 
outros produtores locais. Com esse critério verifica-se a interação do agricultor com os diversos mercados, condições 
de pó-colheita e agregação de valor do produto, formas de inserção do produto no mercado local e regional e acordos 
sociais locais. Os indicadores que chamaram mais atenção foram a cooperação com outros produtores, não na forma 
organizada de cooperativa, mas de acordos informais de ajuda mútua e a prática do armazenamento em forma de 
silos, foram mencionados o silo trincheira e o de superfície (existem muitos tipos que variam pela exigência em 
tecnificação, custo, dificuldade de manejo). 
 
25. Disposição de resíduos (Média Geral: 3,63) 

Com relação à Disposição de Resíduos, a análise foi feita em dois eixos: o tratamento de resíduos domésticos 
(Coleta seletiva, Compostagem/Reaproveitamento e Disposição sanitária) e o tratamento de resíduos de produção 
(Reaproveitamento e Destinação ou tratamento final). Os indicadores relacionados à produção aparecem de forma 
significativa no discurso dos agricultores familiares e médios, uma vez que nessa região esse resíduo compõe a 
alimentação de animais; o que muda entre eles é o método de aproveitamento (ex: soltar o gado no pasto para comer 
a palhada, moer a espiga com sabugo e palhada para a ração, incorporação da palhada ao solo).  Embora os 
indicadores relacionados aos resíduos domésticos reduzam a média geral do coeficiente, este ainda é o mais elevado 
do aspecto Gestão e administração.  

 
26. Gestão de insumos químicos (Média Geral: 0,92) 

No que se refere à Gestão de Insumos Químicos, embora houvesse a preocupação da maioria dos 
agricultores com as práticas de aplicação de agrotóxicos, os indicadores foram avaliados negativamente denotando 
necessidade de uma melhor gestão desses insumos principalmente nos indicadores de Disposição de embalagens, 
registros de tratamentos, cuidado no uso de EPIs. Outras práticas que poderiam ser trabalhadas com esses 
agricultores são: consórcio com outras culturas, cultivos agrodiversos, pousio da área para plantio em safra posterior, 
manejo integrado de pragas – MIP e manejo ecológico de pragas. 

 
27. Relacionamento institucional (Média Geral: 2,11) 

O critério Relacionamento Institucional, que aparece com o terceiro maior coeficiente, é formado pela 
análise da Utilização da Assistência Técnica pontuada por sete entre dez agricultores entrevistados ser da EmaterCe. 
Já um dos médios agricultores utiliza assistência técnica privada e o outro possui formação na área agrícola. Quanto 
ao Associativismo e/ou cooperativismo, cinco agricultores afirmaram fazer parte de associações e nenhuma 
cooperativa foi mencionada. Embora no pedido e na distribuição das sementes realizada anualmente pela EmaterCe 
seja conversado sobre as características das cultivares de milho (ex: nome, híbrido/cultivar, resistência a doenças, 
rendimento) apenas dois entrevistados que têm relação mais próxima com a EmaterCe, reconheceram a Embrapa 
como desenvolvedora do milho Gorutuba. Chamamos esse reconhecimento de Filiação tecnológica nominal, quando o 
público da tecnologia reconhece o papel das empresas/instituições que desenvolveram a tecnologia em análise. 
 
 
4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental  

Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 0,09 1,75 0,92 

Índice de Impacto Social 0,31 1,50 0,91 

Índice de Impacto Ambiental -0,13 -0,55 -0,34 

 
 
Na análise econômica e socioambiental utilizamos a cultura/tecnologia anterior como ponto de partida para 

a comparação da mudança ocorrida (o antes e o depois) da tecnologia adotada na propriedade. Dos 15 entrevistados 
ao longo dos 4 anos de avaliações de impacto dessa cultivar, a maioria são pequenos agricultores familiares  que já 
plantavam milho a muitos anos no mesmo local, poucos faziam algum tipo de rotação de culturas e práticas 
conservacionistas em suas áreas destinadas ao plantio.  

O desempenho da variedade BRS Gorutuba diferiu de forma contrastante entre plantios em empresas 
produtoras de sementes, propriedades pouco tecnificadas, mais sujeitas à falta de chuvas, propriedades onde havia a 
possibilidade de utilizar a técnica de irrigação de salvação. Aqueles que utilizaram essa técnica conseguiram driblar de 
certa forma as chuvas reduzidas e mal distribuídas, fenômeno reportado pela Ematerce para a Secretaria do 
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Desenvolvimento Agrário do Ceará - SDA, o que resulta em dispensa de pagamento das sementes para plantio nos 
municípios, uma vez detectadas perdas de safra acima de 50%.   

Portanto, nesse ambiente de pouca tecnificação e escassez de água, os índices parciais de impacto refletem a 
situação vista em campo, onde houve impacto econômico reduzido devido principalmente às frustrações de safra, o 
impacto socioambiental também foi pouco afetado pelo uso da tecnologia, havendo situações bem próximas à do uso 
de tecnologias anteriores, embora seja importante para região a utilização de milhos variedade (menos exigentes e 
alguns deles superprecoces). 

Já o impacto ambiental negativo se deu devido principalmente ao aumento do consumo de água e energia 
para a prática da irrigação de salvação e aspectos de qualidade dos solos, e as médias com maior alteração foram 
aquelas do tipo 2 (médios, grandes e comerciais), que neste caso, refletem o uso um pouco mais intensivo dos 
recursos. 

 
 
 
 

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

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

0,29 0,71 0,50 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 
 
 Observa-se que embora os índices tenham sido pouco alterados pela adoção da tecnologia no período 
avaliado, eles são positivos, exceto o desempenho ambiental da tecnologia.  Isso é em si uma oportunidade de 
melhoria de aspectos de comunicação e assistência técnica junto a produtores a partir do conhecimento disponível 
sobre essa tecnologia e os sistemas de produção de milho.  

Na perspectiva Socioambiental, os indicadores que não foram alterados, alcançaram baixos coeficientes, ou até 
mesmo coeficientes negativos de alteração foram: aspectos de qualidade dos solos; capacitações dirigidas à atividade; 
a importância da gestão do estabelecimento e do engajamento familiar, sobretudo aos pequenos agricultores que têm 
na família sua principal mão de obra; o aprimoramento do sistema contábil e, junto com este, o planejamento voltado 
às condições de plantio e à produtividade; ampliação de conhecimento sobre variedades e híbridos e a melhoria no 
armazenamento local das sementes/grãos. Possibilitando, uma melhor fonte de renda e a diminuição dos riscos 
inerentes a atividade agrícola. 

As soluções descritas acima foram propostas a partir da observação do ambiente de adoção da tecnologia 
durante as diversas pesquisas e atividades de campo, de que existem algumas dificuldades recorrentes entre as 
famílias agricultoras já apontados anteriormente: exploração intensiva da terra, uso da força de trabalho humana ou 
animal e de poucos implementos agrícolas; baixa disponibilidade de recursos financeiros para investimento; 
dificuldades para ter acesso a crédito (ou para cumprir seus compromissos creditícios); e dificuldades de acesso a 
soluções tecnológicas e a orientação técnicas viáveis e adequadas à sua realidade.  

Analisando-se tais aspectos, a cultivar é considerada uma opção adequada para programas sociais de 
distribuição de sementes para a agricultura familiar de baixo investimento e às condições climáticas da região para 
qual é indicada. A ampliação da verificação de adoção e diversificação da amostra para outros sistemas produtivos e 
condições edafoclimáticas, pode trazer outros elementos importantes à análise, além de aumentar sua abrangência.  
 
 
4.4. Impactos sobre o Emprego  
 
Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados (2011/2019) 

Ano Emprego adicional por 
unidade de área 

Área  
adicional 

Não se aplica 
Quantidade de  

empregos gerados 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2011 0,0049 37.037,04  181,07 

2012 0,0049 37.037,04  181,07 
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2013 0,0049 37.037,04  181,07 

2014 0,0049 37.037,04  181,07 

2015 0,0049 37.037,04  181,07 

2016 0,0049 37.037,04  181,07 

2017 0,0049 37.037,04  181,07 

2018 0,0049 37.037,04  181,07 

2019 0,0049 37.037,04  181,07 

 
 

Em termos qualitativos verificou-se durante as entrevistas com os atores da cadeia que possivelmente há 
geração de empregos nas etapas de produção de sementes e na colheita de grãos, à medida que a área de adoção se 
amplia.  No caso da produção de sementes estima-se um impacto muito pequeno visto que os custos fixos do negócio 
(considerando seu portfólio de sementes) com mão de obra permitem ampliar as atividades de gestão, produção e 
processamento sem elevação proporcional de custos. Somente com uma elevação mais significativa da demanda 
haveria mais contratação de pessoas. E como a dinâmica local da cadeia produtiva não alcança significativamente 
atividades de processamento e comercialização, o potencial da tecnologia na geração de empregos também fica 
restrito à etapa de produção de grãos.  

Já a ‘quantidade de empregos gerados’ (Coluna C) a partir da colheita de grãos é obtido por meio do produto 
entre a variável ‘emprego adicional por unidade de área’ (coluna A) e da variável ‘área adicional’ (coluna B).  

Para o ‘emprego adicional’ por unidade de área utilizou-se cálculo detalhado na versão anterior do relatório 
de 2011 considerando-se a variação entre a produtividade com Gorutuba (informações dos técnicos da Ematerce) e a 
produtividade no semiárido nordestino (IBGE 2010). Se um homem colhe até 0,40 ton/dia, essa estimativa mostrou 
que a elevação de produtividade em 0,7 ton/ha representa uma elevação da demanda por mão de obra da ordem de 
1,76 homem/dia/ha na colheita. Isto ocorrendo, há a geração de um total de 1.620,37 empregos com duração de 1 
ano ao longo dos 9 anos, ou 181,07 empregos ao ano, conforme demonstra o tabela 9.   

 
Tabela 15 – Elevação da demanda por emprego decorrentes do aumento da produtividade do milho (área 
de adoção variável) 

Parâmetros 
Unidade de 

medida 

 

Semiárido nordestino 
(IBGE)  2010 

Com Gorutuba (1)
 

Produtividade / Mão de obra 

Produtividade ton/ha  1,17 1,87 

Incremento na demanda                                  
por mão-de-obra (2)

 
(homem/dia/ha) - 1,76 

Área adotada(3)  Hectare - 333.333,3 

Área adotada-projeção (4)
 Hectare -     377.003,0  

Incremento mão-de-obra homem/dia - 65.185,2  
Incremento de mão-de-obra homem/mês -       2.172,8  

Incremento de mão-de-obra homem/ano -        181,0  
Fontes: IBGE (PAM); CARVALHO (2010a); entrevistas com agricultores e técnicos;  
NOTAS:  
(1) – A produtividade da Gorutuba corresponde às médias locais de produtividade observadas pelos técnicos e agricultores, em 

painel, para 2011 (com a adoção da variedade) 
(2) – Seguiu-se os mesmos parâmetros da tabela anterior 
(3) Informação de vendas Aprocedro (8.000 ton de sementes – 25% perdas = 6.000 ton) 
(4) Área adotada - projeção corresponde a 20% da área plantada com milho no semiárido nordestino, em 2010. 

 
Para o cálculo de ‘área adicional’ foram utilizados os dados da Aprocedro, que informou ter disponibilizado, 

no período de 2011 a 2019, 8 mil toneladas de sementes da BRS Gorutuba, porém sem detalhamento de quilos 
produzidos por ano; optou-se então, pela distribuição uniforme da produção entre os nove anos que compõem a 
série, tendo como meta o ajuste de informações anuais nas próximas avaliações. Ainda a partir das 8.000 toneladas 
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produzidas, estimou-se a ocorrência de perdas não vinculadas às chuvas ou área colhida, da ordem de 25% desse 
total. Isso se deve a eventos no circuito entre a entrega da semente à Ematerce, disponibilização aos agricultores na 
época apropriada, realização de investimentos na área e efetivo plantio por parte dos agricultores. Portanto, 
considerou-se que no período analisado foram implantadas efetivamente áreas a partir das 6 mil toneladas (666,66 
ton/ano) de sementes, que utilizadas à média de 18 kg/ha correspondem a 37.037 hectares/ano, ou 333.333,3 ao 
longo dos nove anos estudados. 

 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
  
 

Dando seguimento a utilização do modelo de análise proposto pela Embrapa Meio Ambiente, a avaliação dos 
impactos do desenvolvimento institucional a partir do olhar sobre a pesquisa e transferência de tecnologia foi 
realizada utilizando-se módulo específico, contido na planilha de cálculo Excel, para captar mudanças no ambiente 
institucional de geração da tecnologia em análise. Segundo Vedovoto et al. (2018) essa dimensão de avaliação integra 
os indicadores de alterações geradas pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na base de 
Conhecimentos, na Capacitação e na Política Institucional.  

Na figura 4 estão organizados didaticamente as quatro dimensões (capacidade relacional, capacidade 
científica-tecnológica, capacidade organizacional e produtos de P&D) e os oito aspectos (relações de equipe/rede de 
pesquisa, relações com interlocutores, instalações, recursos do projeto, equipe/rede de pesquisa, 
transferência/extensão, produtos de P&D e produtos tecnológicos); e dentro desses, os critérios que foram calculados 
a partir de indicadores (menor unidade influenciável pela tecnologia) dentro do modelo de avaliação proposto.  

Foram colhidas as opiniões do melhorista envolvido na validação da tecnologia e de um técnico agrícola 
membro da equipe do projeto para avaliação de cada um dos indicadores e ao final deste tópico uma análise 
integrada do índice de impacto do desenvolvimento institucional é apresentada. 
 

 
Figura 4.  Dimensões, critérios e indicadores para avaliação institucional (Ávila et al., 2008). 

 
 
 
5.1. Aspecto Capacidade relacional (Média Geral: 2,55) 
 

A Embrapa é reconhecida como precursora de trabalhos em melhoramento genético de milho no Brasil 
desenvolvendo cultivares de milho híbrido e variedade desde a década de 1980 e promoveu ainda nessa década, a 
livre distribuição de germoplasma proveniente do Cimmyt

9
 e melhorado na Embrapa para instituições públicas e 

privadas. A empresa valida esses materiais para vários ecossistemas brasileiros em colaboração com uma rede 
interinstitucional de avaliação de cultivares nacional. Nesse cenário desenvolveu-se a variedade BRS Gorutuba, tendo 

                                                
9 Centro Internacional para Melhoramento de Milho e Trigo. 
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seu início em 1995, com a seleção de genitores para fatores de superprecocidade e sanidade de plantas e após 14 
anos de pesquisas, foi validada para o Nordeste e apresentada ao MAPA para registro. 

 
 

Tabela 5.1.1: Impactos no aspecto capacidade relacional 
Critério relações de equipe/rede de pesquisa (Média Geral: 1,50) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades SIM 0,20 0,60 0,40 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) SIM 0,40 1,20 0,80 

3. Know-who SIM 0,60 0,00 0,30 

4. Grupos de estudo SIM 0,00 0,00 0,00 

5. Eventos científicos SIM 0,00 0,00 0,00 

6. Adoção metodológica SIM 0,00 0,00 0,00 

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

Na Tabela 5.1.1 estão relacionados os indicadores e médias dos coeficientes de alteração para o critério 
relações de equipe/rede de pesquisa que analisa o que a estruturação e organização social do projeto de pesquisa 
trouxe de melhorias para Embrapa. Segundo os entrevistados, no pré-melhoramento e melhoramento houve um 
aumento moderado nos indicadores de Diversidade de especialidades, Interdisciplinaridade (coautorias), com 
destaque para o Know-who pelo conhecimento acumulado em melhoramento e pelas características das atividades 
desenvolvidas; os três outros indicadores permaneceram inalterados.  
 
 
Tabela 5.1.2: Impactos no aspecto capacidade relacional 

Critério relações com interlocutores (Média Geral: 3,30) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade SIM 0,60 0,60 0,60 

8. Interatividade SIM 1,20 0,00 0,60 

9. Know-who SIM 0,60 0,00 0,30 

10. Fontes de recursos SIM 1,20 0,00 0,60 

11. Redes comunitárias SIM 0,00 0,00 0,00 

12. Inserção no mercado SIM 0,00 0,00 0,00 

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

 
Esse segundo critério obteve grande aumento nos componentes devido principalmente à diversidade e 

interatividade promovidas pela participação nos ensaios regionais de cultivares, facilidade de encontrar fontes 
financiadoras principalmente fonte de recursos o Sistema Embrapa de Gestão – SEG, contratação institucional à época 
e oco0rrência de inserção do produto/tecnologia no mercado, sendo produzida desde 2011 para plantio pelos 
agricultores. As atividades tiveram principalmente fonte de recursos o Sistema Embrapa de Gestão – SEG. 
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5.2. Aspecto Capacidade científica e tecnológica (Média Geral: 1,80) 
 
Tabela 5.2.1: Impactos no aspecto capacidade científica e tecnológica 

Critério instalações (Média Geral: 1,40) 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional SIM 0,00 0,00 0,00 

14. Infraestrutura operacional SIM 0,00 0,00 0,00 

15. Instrumental operacional SIM 1,00 0,60 0,80 

16. Instrumental bibliográfico SIM 0,00 0,00 0,00 

17. Informatização SIM 0,00 0,00 0,00 

18. Compartilhamento da infraestrutura SIM 0,00 1,80 0,90 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
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. Pela natureza das etapas do melhoramento: cruzamento entre 
parentais, recombinações, seleção massal, exige-se pouco da infraestrutura sendo apontada a importância de um 
laboratório de campo para seleção do material (no caso aqui, esse já existia), portanto, o projeto não trouxe 
mudanças substanciais nesse critério. 
 
 
Tabela 5.2.2: Impactos no aspecto capacidade científica e tecnológica 

Critério recursos do projeto (Média Geral: 2,20) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) SIM 0,00 0,00 0,00 

20. Instrumental (ampliação) SIM 3,00 0,00 1,50 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição) SIM 0,00 0,40 0,20 

22. Contratações  SIM 1,00 0,00 0,50 

23. Custeios SIM 0,00 0,00 0,00 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
Esse critério foi impactado positivamente nos indicadores contratação de consultores, bolsistas, 

pesquisadores visitantes e n a ampliação do instrumental operacional. 
 
 
 
5.3. Aspecto Capacidade organizacional (Média Geral: 1,60) 

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. 
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Tabela 5.3.1. - Impactos no aspecto capacidade organizacional  
Critério equipe/rede de pesquisa (Média Geral: 1,70) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Custos e treinamentos SIM 0,40 0,00 0,20 

25. Experimentos, avaliações, ensaios SIM 3,00 0,00 1,50 

26. Bancos de dados, plataformas de informação SIM 0,00 0,00 0,00 

27. Participação em eventos SIM 0,00 0,00 0,00 

28. Organização de eventos SIM 0,00 0,00 0,00 

29. Adoção de sistemas de gestão SIM 0,00 0,60 0,30 

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

Ainda na fase de pesquisa os dois indicadores mais impactados positivamente foram Experimentos, 
avaliações, ensaios, cursos e treinamentos, pois o pesquisador considerou importante a interlocução com a rede de 
avaliação de cultivares enquanto o técnico agrícola apontou a importância da adoção de sistema de gestão. 
 
 
 
Tabela 5.3.2. - Impactos no aspecto capacidade organizacional 

Critério transferência/extensão (Média Geral: 1,50) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos SIM 0,00 0,00 0,00 

31. Número de participantes SIM 0,00 0,00 0,00 

32. Unidades demonstrativas SIM 3,00 0,00 1,50 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação SIM 0,00 0,00 0,00 

34. Projetos de extensão SIM 0,00 0,00 0,00 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação SIM 0,00 0,00 0,00 

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

Já na etapa chamada de pós-melhoramento, onde atividades de transferência de tecnologia são 
intensificadas o pesquisador considerou de maior alteração positiva no indicador a instalação de unidades 
demonstrativas e o seu uso para cursos e treinamentos. 
 
 
 
5.4. Aspecto Produtos de P&D (Média Geral: 4,25) 

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. 
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Tabela 5.4.1. - Impactos no aspecto produtos de P&D 

Critério produtos de P&D (Média Geral: 0,00) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos SIM 1,00 0,00 0,50 

37. Artigos indexados SIM 1,00 0,00 0,50 

38. Índices de impacto (WoS) SIM 1,00 0,00 0,50 

39. Teses e dissertações SIM 1,00 0,00 0,50 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. SIM 3,00 0,00 1,50 

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

Esse critério teve alteração positiva em seus 5 indicadores. A categoria que mais impactou positivamente 
esse critério segundo o pesquisador foi a elaboração de Livros/capítulos, boletins, etc. O técnico agrícola não tinha 
conhecimento sobre os produtos gerados a partir da sua colaboração na pesquisa.  
 
 
Tabela 5.4.2. - Impactos no aspecto produtos de P&D 

Critério produtos tecnológicos (Média Geral: 6,00) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros SIM 3,00 0,00 1,50 

42. Variedades/linhagens SIM 3,00 0,00 1,50 

43. Práticas metodológicas SIM 0,00 0,00 0,00 

44. Produtos tecnológicos SIM 3,00 0,00 1,50 

45. Marcos regulatórios SIM 3,00 0,00 1,50 

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

Segundo o melhorista dos 5 indicadores aqui apresentados apenas as práticas metodológicas para obtenção 
da cultivar de milho não teve alteração. Os quatro outros indicadores tiveram grande alteração devido ao 
estabelecimento de atividades de pós-melhoramento como o lançamento da variedade por meio de testes finais de 
VCU, a proteção e registro da cultivar junto ao MAPA, estabelecimento da variedade no mercado de sementes tendo 
sido comercializada para diversos estados em vendas para políticas públicas de distribuição de sementes e também 
empresas particulares (revendas de sementes e insumos). 
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5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

5,26 0,52 2,89 

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

 
A primeira inferência a partir da observação dos índices de impacto (média 1 e média 2) é da importância de 

divulgação da pesquisa entre membros da equipe que dizem respeito as categorias na categoria 2 (demais 
pesquisadores, técnicos, operários de campo) e também o aumento da amostra de aplicação do módulo institucional. 

Um olhar sobre as dificuldades de se aplicar o Ambitec-Agro no seu módulo institucional é de que a pesquisa 
em melhoramento genético, mesmo que de uma cultura anual, é uma atividade de longo prazo, levando-se em média 
10 anos para finalização de uma tecnologia a partir de melhores linhagens de milho selecionadas e de um 
encadeamento de projetos. Historicamente, alguns aspectos relacionados a processos finalísticos valorizados hoje na 
Embrapa não eram analisados no passado, portanto, para as tecnologias desenvolvidas a mais tempo é necessário 
esforço extra de identificação de atores internos e externos, parcerias, caracterização da tecnologia, composição de 
custos, no desafio que é o olhar as alterações no contexto da propriedade e no das instituições geradoras de 
tecnologia. 

 
 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

De acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar – CODAF, do Estado do Ceará, 
que coordena o programa de distribuição de sementes do Estado e o executa por meio da Ematerce, para definir quais 
cultivares serão adquiridas para o programa, realiza consulta junto aos agricultores a cada ano, a partir de materiais 
selecionados (variedade e híbrido) por um consultor técnico. Em entrevista por telefone, o consultor afirmou ser a 
variedade Gorutuba um excelente material para a região do Semiárido, que a CODAF vem trabalhando com 
variedades e híbridos da Embrapa a muitos anos. Afirmou ser salutar haver mais divulgação, por parte da Embrapa, 
desse material. Isso demonstra a importância da integração de informações entre instituições que geram tecnologias 
e instituições que operam políticas públicas para benefício do agricultor. Dos diálogos com os técnicos extensionistas 
dos municípios onde foram realizadas as visitas técnicas, dois deles reconheceram a cultivar como material adaptado 
à região semiárida e que responde bem às características a que se propõe e reafirmaram a necessidade de maior 
divulgação de características dessa semente junto aos agricultores. 

Entretanto, as entrevistas com os agricultores revelaram que eles não estão interessados em saber qual 
material está sendo entregue, embora participem da consulta feita pela CODAF sobre qual material preferem, para 
eles é o “milho do Governo” e demonstram maior interesse pelo híbrido. Foram entrevistados 10 (dez) agricultores 
em 2019, e três deles, cuja área produtiva encontra-se na região do município de Mauriti onde tradicionalmente se 
planta grãos, obtiveram boa produção apesar da forte estiagem, pois o sistema de produção é irrigado e afirmaram o 
interesse em adquirir a Gorutuba no programa de distribuição de sementes de 2020. Os demais, em função das 
poucas chuvas, praticamente perderam a colheita. 

Necessário destacar ainda a expansão da adoção por meio da inserção da BRS Gorutuba no Programa Hora de 
Plantar, da CODAF/CE, que distribuiu 44 toneladas da variedade em 22 municípios cearenses, bem como por meio das 
venda da Cooperativa de Produtores de Cedro (APROCEDRO), localizada em Cedro/PE, que também vende sementes 
básicas do BRS Gorutuba para os estados de Pernambuco, Ceará, Pará (Paraopeba), Piauí, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Maranhão (Imperatriz), Bahia (Irecê), além do Ceará, e informou ainda que esses estados utilizam a cultivar em 
suas políticas de distribuição de sementes para agricultores familiares. Logo, mantendo-se a avaliação de impactos da 
BRS Gorutuba, em 2020, será possível ampliar a verificação de adoção e diversificar a amostra para outras realidades 
produtivas, além de aumentar sua abrangência. 

É preciso considerar também que a expectativa é que a produção e produtividade da agricultura familiar no 
Semiárido sejam positivamente influenciadas nos estados atendidos pelos programas de distribuição de sementes 
com a aquisição da variedade BRS Gorutuba.  

Assim, é recomendável monitorar dados de adoção da tecnologia também por conta da necessidade de 
verificar se a BRS Gorutuba terá uma trajetória semelhante À variedade Caatingueiro. Segundo os relatórios de 
impacto sobre essa tecnologia, produtores e os diversos técnicos da extensão rural do governo e da rede de apoio 
entrevistados perceberam que o público adotante do milho Caatingueiro passou a substituir a variedade por híbridos, 
especialmente nas safras de 2010 a 2013, acentuando o fenômeno da substituição desta tecnologia. 
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A análise mais comum é de que com a elevação da produtividade, a partir da utilização do Caatingueiro, os 
produtores ganharam mais independência financeira para reinvestir na cultura. Este investimento deu-se a partir da 
aquisição de outras tecnologias, produzidas e ofertadas pelo setor privado de desenvolvimento de sementes híbridas 
e transgênicas, de maior produtividade e com ciclos precoces adequados à região.  

Como houve uma significativa elevação da oferta de híbridos de alta produtividade e também elevação do 
preço do milho pago ao produtor, houve uma migração gradativa, por imitação, para a tecnologia de maior custo, mas 
também de mais elevada produtividade e ganhos para os “negócios familiares” da região (EMBRAPA, 2011). 

Além dos aspectos já colocados na análise da cadeia produtiva, observou-se nas atuais pesquisas de campo 
que alguns dos mesmos fatores que influenciaram a substituição da Caatingueiro continuam se repetindo para a 
Gorutuba: 

1. Há entre os agricultores a ideia de que haverá atraso na distribuição das sementes, geralmente realizada 
pelas empresas estaduais de extensão e/ou pelas secretarias de agricultura. Ambas as sementes são 
adquiridas pelos governos junto a empresas licenciadas pela Embrapa para produzir a semente; 

2. Com o atraso na distribuição, ou a expectativa de que isso ocorra, os agricultores acabam adquirindo 
sementes em lojas na cidade. Porém, apesar de algumas informarem que o produto à venda é o 
“Gorutuba da Embrapa”, ou simplesmente “semente da Embrapa”, os agricultores têm observado que as 
características e a produtividade da semente são muito inferiores, aproximando-se das sementes mais 
tradicionais como a conhecida por “50-50” ou com suas espécies reconhecidas como caboclas. 

3. A venda da Gorutuba em lojas é acompanhada de informações desencontradas quanto à origem da 
tecnologia (da Embrapa) e o tipo do milho (variedade ou híbrido), contribuindo para mistura das 
sementes nas áreas de plantio e gerando resultados negativos à imagem da tecnologia; 

4. A semente distribuída pela Ematerce é conhecida como “semente da Ematerce”, independentemente de 
ela ser híbrido ou variedade e da filiação tecnológica. 

 
Esses aspectos apontam para a necessidade da continuidade do monitoramento da tecnologia BRS Gorutuba 

para fins de avaliação de impacto e de definição de estratégias que contribuam para mitigar os problemas apontados 
no presente relatório no que se refere à adoção da tecnologia, à garantia da qualidade da semente ao agricultor e à 
filiação tecnológica à Embrapa. 
 

As melhorias em 2019 em relação ao relatório são: mais pessoas envolvidas na avaliação de impacto, 
ampliação da amostra de entrevistados, avaliação econômica de período mais amplo e dois diferentes tipos de 
impacto (aumento de produtividade e redução de custos e cálculo mais assertivo dos custos da tecnologia, análise 
impacto institucional, histórico do melhoramento genético da cultivar. 
 
 

7. FONTE DE DADOS  
 

A verificação da abrangência da adoção, que precede as visitas para avaliação de impacto, permitiu a 
obtenção de informações se deu em 2019 a partir do contato com as Embrapas Milho e Sorgo e Produtos e Mercados 
(unidade extinta), mas também com instituições públicas e privadas, com empresa licenciada e a empresa de 
assistência técnica e extensão rural do Estado do Ceará (Ematerce), por meio da Secretaria de Estado da Agricultura.  

Uma vez identificado que havia empresas fornecedoras e agricultores que estavam plantando a cultivar, a 
equipe buscou estratégias de aproximação para obter as informações necessárias. Entre elas, o contato telefônico e 
por e-mail com os escritórios da Ematerce a fim de confirmar a entrega da semente da BRS Gorutuba a agricultores 
familiares; elaboração de roteiro para verificação da adoção; e visitas técnicas a campo. 

A Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar – CODAF, do Estado do Ceará, quando 
demandada, enviou à Embrapa uma lista contendo o nome dos 22 municípios que receberam cerca de 44 mil quilos 
da semente BRS Gorutuba a serem distribuídos para os agricultores familiares por meio do programa “Hora de 
Plantar”, vinculado à política pública de distribuição de sementes do Estado do Ceará.  

A partir dessa lista, foi realizado contato com os escritórios regionais e locais da Ematerce a fim de obter o 
contato telefônico dos agricultores beneficiados e posterior visita técnica às propriedades. Quatro escritórios da 
Ematerce se disponibilizaram à acompanhar os receber-nos Embrapa para que fossem realizadas as visitas técnicas: 
Quiterianópolis, Jardim, Lavras da Mangabeira e Mauriti. Quiterianópolis pertence a uma região diferente e muito 
distante das demais. Assim, em função da limitação de recurso financeiro, a equipe optou por realizar a visita técnica 
apenas nos outros três municípios que pertenciam à mesma região e são próximos um do outro. O objetivo das visitas 
técnicas aos agricultores beneficiários do programa “Hora de Plantar” foi obter informações a respeito da sua 
percepção e experiência com o milho BRS Gorutuba. 

Selecionados os municípios, a equipe fez contato telefônico com agricultores (as) pré-selecionados pelos 
técnicos extensionistas em função da facilidade de comunicação por telefone, de modo a obter informações prévias, 
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por meio de roteiro específico para orientar a seleção dos agricultores (as) a serem visitados pessoalmente. Foram 
selecionados 12 (doze) agricultores (as). Além dos agricultores, também os técnicos extensionistas contribuíram com 
informações mais contextualizadas e técnicas em relação a cultivar. Circunstancialmente, foi possível visitar ainda a 
empresa licenciada para produção da semente BRS Gorutuba identificada anteriormente, e que vendeu as sementes 
para a CODAF/CE - a Aprocedro, cooperativa do município de Cedro/PE, limítrofe com o município de Jardim/CE. 

 
Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Ano Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Cedro 2019 PE - - - 01 01 

Fortaleza 2011 CE - - - 01 01 

Jardim 2019 CE 03 - - - 03 

Lavras da 
Mangabeira 

2019 CE 03 - - - 03 

Mauriti 2019 CE 02 02 - - 04 

Mucambo 2011 CE 05 - - - 04 

Total   08 02 00 02 16 

 
 

Já em 2011, primeiro ano da avaliação de impacto dessa tecnologia, começamos nossas entrevistas visitando 
um produtor de sementes básicas licenciado da Embrapa, para compreendermos como se dá a produção e 
comercialização de sementes básicas, preços e demanda por tecnologias. Em seguida visitamos a EmaterCe de 
Mucambo, município identificado como produtor de milho e com adotantes do milho Gorutuba. Fizemos um painel de 
especialistas com 5 técnicos da EmaterCe confrontando dados secundários, informações do produtor de sementes e a 
experiência dos técnicos locais. Na sequência visitamos 5 agricultores identificados também pela EmaterCe, com os 
quais foram aplicados questionários de verificação de adoção para compreender melhor características importantes e 
usos locais da tecnologia a ser avaliada, juntamente com a aplicação da planilha Ambitec-Agro em sua versão anterior. 

Em 2019 utilizamos questionários para verificação de adoção e planilhas Ambite-Agro 8.15 a 10 agricultores 
familiares em três municípios do CE, complementamos os dados de campo meio de conversas informais com 4 
técnicos da EmaterCe. Outra boa estratégia foi conversar com o consultor Secretaria do Desenvolvimento Agrário do 
Ceará via telefone, para compreender preferências por milho variedade e híbridos. Por fim foi possível nessa viagem 
entrevistar outro produtor comercial de sementes por meio de uma entrevista dirigida. 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Tabuleiros Costeiros SE Aracaju Pesquisador 01 

Embrapa Tabuleiros Costeiros SE Aracaju Técnico Agrícola 01 

Total     

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 
 Esse foi o primeiro dos quatro anos de estudos de impacto dessa tecnologia em que foi possível implementar 
esse módulo de avaliação institucional. Para a aplicação presencial do Ambitec-Agro 8.15, módulo de avaliação 
institucional, foram selecionados nesse ano um dos melhoristas responsáveis por avaliar a cultivar BRS Gorutuba junto 
a Rede de Avaliação de Cultivares do Nordeste e um técnico agrícola que trabalhou com a cultivar nos ensaios no 
Campo Experimental destinado para esse fim. A seleção dos respondentes se deu dentro do corpo técnico da Embrapa 
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por serem mais indicados a analisar os indicadores propostos devido a natureza da tecnologia e a forma de 
desenvolvimento. 
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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 

 Deise Maria de Oliveira Coordenação, Impacto Ecológico, Impactos Socioambientais 

 Maria Geovania Lima Manos Impactos Econômicos e sobre o emprego gerado 

 Paulo César Silva de Carvalho Custos da tecnologia 

 Sonise dos Santos Medeiros Verificação de adoção da tecnologia  

 Alexandre Cardoso Tommasi Verificação de adoção da tecnologia 

 Neíza Cristina Santos Batista Verificação de adoção da tecnologia  

 Hélio Wilson Lemos de Carvalho Informações técnicas sobre a tecnologia 

 Cleso Antônio Patto Pacheco Informações técnicas e de custos da tecnologia 

 Eduardo H. R. de Oliveira Fotografia de capa e custos de transferência de tecnologia 

 
 
Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos (informações) 

Colaborador                         Instituição 

 9 Técnicos Agrícolas  EmaterCe 

 2 Produtores de sementes básicas Agrícola Serrana/PlantMax, Aprocedro 

 4 Analistas administrativos Secretaria de Desenvolvimento Agrário 

 1 Consultor Secretaria de Desenvolvimento Agrário 

 14 Produtores adotantes da tecnologia  

 


