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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Zoneamento de risco climático para o milho em Sergipe 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
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 
 

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) é uma ferramenta resultante de 

metodologia desenvolvida e validada pela Embrapa e implementada pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). Consiste na definição dos parâmetros de risco climático para 

determinadas culturas e no mapeamento de áreas produtivas com aptidão climática para cultivo 

(MAPA, s. d.).  

O ZARC é gerado a partir de análises e modelagens matemáticas sobre os riscos de perda 

da produção. Para isso, são utilizados dados, em nível municipal, considerando variáveis 

edafoclimáticas que exercem influência direta no desenvolvimento das plantas, a exemplo de 

temperatura, precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar, excedente ou déficit hídrico 

(seca), ocorrência de geadas, água disponível nos solos, profundidade efetiva do sistema radicular 

das plantas, elementos geográficos (altitude, latitude e longitude) e demanda hídrica das culturas 

(MAPA, 2018). Também são levadas em conta informações fenológicas – termo técnico para as 

transformações ao longo da vida das plantas e, logo, das demandas relacionadas ao ciclo de vida 

das cultivares (MAPA, 2018a). 

Os estudos realizados pela Embrapa, sob coordenação do MAPA, têm seus parâmetros 

atualizados e validados anualmente em painéis de especialistas das regiões abrangidas pelo 

zoneamento de cada cultura com objetivo de aportar percepções e experiências reais de campo. 

Esses painéis incluem  técnicos e outros representantes da cadeia produtiva, aumentando a 

confiabilidade do sistema (FORBES, 2019). Segundo informações cedidas pela então coordenadora 

do Programa na Embrapa Tabuleiros Costeiros, a cada cinco anos, os dados e mesmo as 

metodologias empregadas passam por atualização mais profunda a fim de aprimorar a avaliação 

de riscos.  

Por meio de portarias publicadas anualmente, o Ministério da Agricultura divulga a lista de 

cultivares indicadas para cada região e a lista de municípios com seus respectivos calendários 

(melhores datas) de plantio, com vigência para a safra indicada.  
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Publicado pela primeira vez em 1996 para a cultura do trigo, atualmente o ZAC abrange 25 

estados e mais 40 culturas, além do consórcio milho-braquiária (MAPA, 2018a), finalizado em 

dezembro de 2019 para a safra 2020/21. 

O primeiro ZARC do Milho para Sergipe foi publicado em 2004 e, segundo Portaria nº 129, 

de 11 de julho de 2018, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de 

milho no Estado de Sergipe, ano-safra 2018/2019, vários fatores contribuem para a produtividade 

do milho, sendo os mais importantes: disponibilidade de água; interceptação de radiação solar 

pela área foliar; e a eficiência metabólica e de translocação de fotossintatos para os grãos. No caso 

de cultivos não irrigados, a disponibilidade de água para a lavoura varia segundo a distribuição da 

precipitação na região, a época de semeadura e a quantidade de água disponível no solo. Ao 

mesmo tempo, a quantidade de água disponível para as plantas também varia para cada tipo de 

solo (MAPA, 2018b).  

Conforme o documento, para a obtenção de boas produtividades em Sergipe, a cultura do 

milho requer temperaturas entre 24 e 30°C, radiação solar elevada e um mínimo de 400 a 600 mm 

de precipitação pluvial durante o ciclo produtivo.  

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o cultivo no milho no estado identificou que os 75 

municípios estão aptos, considerando períodos de semeadura diferentes e em três níveis de risco: 

20%, 30% e 40%. Foram indicadas cultivares de 33 empresas, entre elas a Embrapa, com as BRs 

5033 (Asa Branca), 1055, 1060, 3040, Assum Preto, Caatingueiro e Gorutuba (MAPA, 2018b).  

 

1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2001 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2004 

 
1.6. Ano de Início da adoção:  2004 

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

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  
BA  AM  GO  MG  RS  
CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE X 

 
 
1.8. Beneficiários 
 

Produtores rurais, empresas produtoras de sementes e outros insumos agrícolas, revendas, 

cooperativas, agroindústrias, tradings e exportadoras, órgãos governamentais e instituições não 
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governamentais de desenvolvimento agrícola, órgãos de assistência técnica e extensão rural, 

instituições executoras da Política Agrícola, especialmente a de Crédito Rural (Plano Agrícola e 

Pecuário), instituições bancárias de crédito rural dirigido ao financiamento da produção e 

instituições privadas de seguro agrícola. 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 
 

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático estabelece-se como uma ferramenta 

fundamental para minimizar os riscos de perdas agrícolas associadas ao clima, aumentar a 

produção e a produtividade e maximizar os rendimentos das culturas, contribuindo para elevar a 

viabilidade econômica dos investimentos na produção e a segurança da geração renda dos 

produtores. Em nível estratégico, o ZARC também pode gerar impactos indiretos positivos sobre a 

oferta e, consequentemente, sobre os preços de alguns alimentos.  

Para além da perspectiva da produção, o ZARC é uma solução tecnológica que ocupa uma 

posição estratégica também por ser uma ferramenta utilizada como instrumento da Política 

Agrícola (Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991) e associada à gestão de riscos na agricultura e à 

atuação do Estado como viabilizador de condições para que os diversos segmentos da agricultura 

possam planejar suas ações e investimentos em médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do 

setor (BRASIL, 1991). 

Reforça a perspectiva do ZARC como instrumento de Política Pública, a criação do 

Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático por meio do Decreto nº 9.841, de 

18 de junho de 2019, que tem a finalidade de “melhorar a qualidade e a disponibilidade de dados 

e informações sobre riscos agroclimáticos no Brasil, com ênfase no apoio à formulação, ao 

aperfeiçoamento e à operacionalização de programas e políticas públicas de gestão” (BRASIL, 

2019). 

Na prática, o Zoneamento serve como parâmetro de risco para programas como o Proagro 

(Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), o Proagro Mais (Programa de Garantia da 

Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar) e o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro 

Rural Privado (PSR) – associados ao Plano Nacional Agrícola e Pecuário. 

Esses instrumentos da Política Agrícola funcionam como seguros, pois cobrem operações 

de crédito ou investimentos privados na atividade agropecuária em casos de perdas da safra 

decorrentes de eventos climáticos e novas pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações. 

Para que os agricultores familiares e produtores rurais tenham acesso aos referidos 

Programas, o agente financeiro pode exigir, contratualmente, que o produtor siga as 

recomendações e restrições do ZARC (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019). Ou seja, que utilize as 

cultivares recomendadas (e os insumos produtivos associados) e siga as janelas do calendário de 

plantio. Caso contrário, em situação de perdas na produção decorrentes de efeitos climáticos, o 

financiador pode não conceder os benefícios da cobertura (seguro) previstos em contrato Proagro 

(SCHWANTES e CAMURI, 2018) ou de seguro privado. 
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Diante do elevado grau de risco inerente à atividade agrícola, o ZARC é relevante para 

todos os agentes que financiam a atividade agropecuária no país e que, portanto, possuem 

interesse que o produtor, se necessário, receba o seguro e assim possa quitar suas dívidas: 

instituições financeiras de crédito rural, indústria de insumos, revendas, cooperativas, tradings e 

exportadoras, além de produtores que investem capital próprio.  

Segundo Schwantes (2017), na safra 2015/16 apenas 32% do financiamento da atividade 

agropecuária no Brasil teve como origem o capital próprio e 37% foram aportados pelos bancos, 

ficando os demais 31% distribuídos entre indústria de insumos, revendas, cooperativas e outros. 

Os bancos são, portanto, os maiores interessados nos programas de cobertura de risco e, logo, no 

potencial do ZARC em reduzir as solicitações de cobertura de seguros por motivos climáticos 

sinistrantes. 

Observa-se ainda que Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2019/201 houve elevação de 66,6% 

no montante de recursos destinados ao Seguro Rural, de R$ 600 mi para R$ 1,0 bi – o maior valor 

já concedido desde a criação do Programa em 2004 e três vezes mais que a média dos últimos 

anos, indicando elevação no custo à sociedade na busca do equilíbrio entre produção 

agropecuária e mudanças no clima.  

Assim, verifica-se que é possível analisar os impactos econômicos da solução tecnológica 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático de determinada cultura sob a perspectiva dos ganhos de 

produção e produtividade rural (ótica do produtor) e sob a perspectiva da redução do custo 

financeiro dos Programas que utilizam recursos públicos para pagar seguros agropecuários (ótica 

do sistema de crédito agropecuário ou, de outra forma, da Política Pública) – um desafio a mais 

para a avaliação de impactos, diante da complexidade do sistema de crédito que é executado 

localmente, mas segue os normativos nacionais e tem suas bases de informação também 

centralizadas. 

Cabe ainda ressaltar que ao indicar a utilização de cultivares desenvolvidas por empresas 

privadas e públicas, o ZARC funciona como um indutor à adoção de pacotes tecnológicos 

associados a essas cultivares (insumos e mecanização das etapas de plantio e colheita, inclusive).  

Em geral, espera-se que essa adoção eleve a produtividade das áreas – um dos objetivos do 

Zoneamento. De toda forma, esse é um impacto indireto e de complexa mensuração diante da 

dificuldade de atribuir uma medida de impacto a cada variável dentro de um universo complexo 

de fatores socioprodutivos que podem influenciar as variações na produtividade de uma cultura 

em determinada região. 

 

Nesse contexto, no presente relatório, para fins de continuidade do monitoramento do 

impacto, optou-se por manter a lógica de análise utilizada nas últimas três edições (2016, 2017 e 

2018) calculando-se os benefícios econômicos sob a perspectiva da expansão da produção em 

novas áreas.   

                                                
1
 O PAP estabelece a política de financiamento da produção agropecuária nacional, do seguro rural e de apoio à comercialização da 

agricultura empresarial. Vigente de jul/2019 a jun/2020, o último PAP destina recursos para financiamento à comercialização da 
produção (R$ 1,85 bi via Aquisição do Governo Federal, contratos de opções, Prêmio para Escoamento do Produto e Prêmio 
Equalizador Pago ao Produtor Rural), crédito à produção - custeio (R$ 169,32 bi) e investimento (R$ 53,41 bi) - e seguro rural (R$ 
1,0 bi)  . Em 2018/2019 esses valores foram da ordem de  R$ 2,6, R$ 151,1 R$ 191,1 bi e 600 milhões, respectivamente. 
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Compreende-se que a ampliação da área plantada de milho em Sergipe decorre, ao menos 

em parte, de: i. indicações do ZARC quanto aos solos apropriados ao cultivo das cultivares 

zoneadas antes ocupados com outros produtos, inclusive pastagens; ii. elevação da oferta de 

financiamento rural para a cultura, influenciada, entre outros fatores, pela redução dos riscos de 

perda de safra nas áreas zoneadas; e iii. utilização do ZARC do Milho pelos produtores rurais do 

estado como referência para suas decisões individuais de investimento/plantio no que se refere às 

tecnologias utilizadas, ainda que seja pelo efeito imitação e não pelo conhecimento das indicações 

do Zoneamento em si. 

 

 

2.1. Milho em Sergipe 
 

Segundo o Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2019), o milho ocupa o segundo lugar no 

ranking das lavouras temporárias no Brasil considerando-se a área colhida (15,78 milhões de 

hectares), ficando atrás apenas da soja (30,72 milhões de hectares). Além disso, possui elevada 

capilaridade espacial no território nacional, sendo a lavoura temporária presente no maior 

número de estabelecimentos rurais (1,65 milhões) e a terceira em valor da produção (R$ 34,25 

milhões).   

É, portanto, um dos grãos de maior relevância no país, especialmente por conta da sua 

importância para a base alimentar da população, bem como em função dos diversos níveis de 

tecnificação dos produtores envolvidos na produção e das diversas cadeias produtivas de 

alimentação (humana e animal) às quais esse produto está associado. Simultaneamente, trata-se 

de uma cultura de exportação, com tendência à homogeneidade dos pacotes tecnológicos 

adotados e presença de polos dinâmicos.  

Em Sergipe, os crescimentos da área plantada e da produtividade chamam atenção em 

relação à média do Nordeste e, segundo a percepção de especialistas, mantém relação estreita 

com a introdução de tecnologias no setor produtivo e de crédito, a exemplo do Zoneamento de 

Risco Climático para a cultura. 

Segundo dados da Pesquisa Agropecuária Municipal (PAM) do IBGE, em 2018 o milho no 

estado de Sergipe ocupou 145 mil hectares de área plantada. Em números absolutos, o estado é 

atualmente o sexto produtor em relação à área plantada na região Nordeste – o que não 

surpreende dadas suas reduzidas dimensões geográficas e área de aptidão agrícola.  

No entanto, levando-se em consideração a evolução da cultura no Nordeste em termos de 

área plantada, percebe-se que Sergipe foi o único estado da região a passar por um processo de 

elevação significativa da área plantada com a cultura, já observada nos dados de 2010 e 

consolidada nos últimos anos, conforme demonstra a tabela 2.1. 
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Tabela 2.1.  Área plantada (hectare) de milho na região Nordeste (anos selecionados) 

Grande Região e UF 
Ano 

1990 2000 2010 2017 2018 

Nordeste 2.662.580 2.614.003 2.672.079 2.652.005 2.615.196 

Sergipe 49.779 86.300 182.068 169.462 145.126 

Maranhão 499.091 319.759 382.814 471.156 414.809 

Piauí 408.157 275.315 310.043 471.678 480.675 

Ceará 629.403 613.626 551.984 562.831 570.213 

Rio Grande do 
Norte 

63.019 97.390 30.847 35.404 44.783 

Paraíba 298.562 175.484 98.898 84.454 100.290 

Pernambuco 240.031 299.676 252.655 200.168 190.695 

Alagoas 56.061 72.186 53.233 43.638 30.344 

Bahia 418.477 674.267 809.537 613.214 638.261 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (PAM) 

 

A área plantada com milho na região Nordeste se manteve estável nos 29 anos da amostra, 

porém com pequenas oscilações. Todavia, no caso sergipano, há um evidente descolamento em 

relação à oscilação e à trajetória dos outros estados. A Bahia, por possuir área plantada com milho 

no espaço do MATOPIBA2, com destaque dos ganhos de eficiência no Oeste baiano, também 

alcançou crescimento, porém ainda modesto em relação a Sergipe. 

 

 
Gráfico 1. Área plantada de milho em 1990, 2000, 2010 e 2018 (Estados do Nordeste).  

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 

 

Como é possível visualizar no gráfico 1, a importância relativa de Sergipe em relação ao 

Nordeste em termos de área plantada triplica  e consolida-se no período analisado.  

É válido observar ainda em relação a Sergipe que, segundo dados do Censo Agropecuário 

2017, mais de 17% (14,8 mil) dos estabelecimentos agropecuários do estado com lavoura 

temporária plantam milho – mesmo percentual observado na Bahia e abaixo da média nordestina 

de 27,0%.  

                                                
2

 MATOPIBA resulta de um acrônimo criado com as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Expressão que caracteriza uma 

paisagem geográfica que inclui parte dos estados mencionados, caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola de produção de grãos 
baseada em tecnologias modernas de alta produtividade (GITE- Grupo de Inteligência territorial estratégica). Disponível em: 
https://www.embrapa.br/gite/projetos/matopiba/. Acesso: out/2018 
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Complementarmente, os dados da PAM para 2016 demonstram que em Sergipe, em 

termos de área total plantada ou destinada à colheita, o milho representa 47,66%, enquanto na 

Bahia esse percentual é de 13,51% e a média nordestina é de 21,5%.  

Essa elevada taxa de ocupação da cultura em Sergipe indica que está havendo 

concentração de investimentos na produção de milho e aponta possibilidades de perda da 

agrobiodiversidade e da diversidade na produção local de alimentos, a exemplo do que 

demonstram Cuenca et al (2016) em relação à substituição de plantios tradicionais em Sergipe 

como a fava, mandioca e o feijão pelo milho. O gráfico 2 demonstra a evolução das áreas 

plantadas para essas culturas. 

 

Gráfico 2. Evolução da Área Plantada (ha) em Sergipe: 
 com Milho, Feijão, Fava e Mandioca (1990 – 2018) 

 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (PAM) 

 

A evolução da produtividade da cultura do milho no estado provavelmente contribui para a 

referida concentração de investimentos e expansão da área de produção da cultura. Os dados da 

PAM demonstram que o rendimento médio da produção de milho (kg/ha) – Gráfico 3 – em 

Sergipe acompanha a evolução nacional desde 2008 e mantêm-se acima da média nordestina a 

partir de 2003. 
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Gráfico 3. Rendimento médio da produção de milho (kg/hectare):  
Brasil, Nordeste e Sergipe (1990 – 2018) 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (PAM) 
Elaboração dos autores 

 
Como demonstra o gráfico 3, o estado de Sergipe se descola da tendência de produtividade 

nordestina e se aproxima da produtividade média nacional, especialmente a partir de 2007. Já no 

período de 2008 a 2017, a média da produtividade do milho nordestino é apenas 56% do 

encontrado em Sergipe. Somente o ano de 2016, marcado por fortes secas no estado, destoa 

dessa tendência. 

Já em relação ao Brasil, a produtividade do milho em Sergipe vai se aproximando à média 

nacional. Se entre 1990 e 2000 a média da produtividade sergipana de milho era de 

aproximadamente 40% da brasileira, entre 2001 a 2017 esse número salta para 77%, 

aproximadamente. Em 2018 essa relação apresenta ligeira queda (62,5%).  

Silva et al (2019), ao analisarem a dinâmica e a dependência espaciais da produção do 

milho no Território Rural Sertão Ocidental Sergipano, sistematizam a literatura a respeito da 

ocupação das áreas voltadas à agricultura pelo milho em Sergipe e apontam que a expansão da 

produção dá-se em direção aos Territórios Rurais Sertão Ocidental3 e Alto Sertão4 sergipanos no 

período de 2003 a 2014, seguido do crescimento da área plantada, área colhida, produção e 

produtividade do milho no Agreste Sergipano5 (recorte mesorregional do IBGE). Assim, esses três 

territórios têm, segundo os autores, contribuído para a conformação de Sergipe como um polo 

produtor de milho no Nordeste. Dessa forma, o milho coloca-se como um dos produtos agrícolas 

mais importantes do estado de Sergipe.  

                                                
3

 Abrange 19 municípios: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora 

Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Poço Verde, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, São Domingos, São Miguel do Aleixo, Simão Dias e Tobias Barreto 
(MDA, 2015). 
4

 Composto por sete municípios: Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, 

Poço Redondo e Porto da Folha (idem, 2015). 
5

 Inclui os municípios de Aquidabã, Muribeca, Cumbe, Dores, Areia Branca, Macambira, São Domingos, Poço Verde, Lagarto, Campo do Brito, 

Malhador, Simão Dias, Riachão do Dantas, Malhada dos Bois, São Miguel do Aleixo, Itabaiana, Moita Bonita e Tobias Barreto (IBGE). 
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O gráfico 4, demonstra a evolução do rendimento médio da produção de milho nas 

mesorregiões de Sergipe. 
  
 

Gráfico 4. Rendimento médio da produção de milho (kg/hectare): Sergipe e mesorregiões 

 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (PAM) 
Elaboração dos autores 

 

 

Nota-se menor variação no Agreste sergipano, com mudança na trajetória de 

produtividade já em 2002. A partir das experiências de campo de analistas e pesquisadores da 

Embrapa Tabuleiros Costeiras, constata-se que, de fato, essa região teve papel relevante como 

centro de transferência de tecnologias ligadas à cadeia de produção do milho em Sergipe. Nessa 

região se deu a combinação de esforços de pesquisa, validação e demonstração de novas 

cultivares de milho adaptadas, realizados, inicialmente, pelo setor público como parte do 

Programa de Ensaios Regionais de Cultivares de Milho coordenado pela Embrapa Tabuleiros 

Costeiros (CPATC) e da forte e capilarizada ação de transferência de tecnologia em parceria com a 

assistência técnica e extensão rural estadual por meio da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (Emdagro).  

Esse processo ocorreu em conjunção com um ambiente institucional comandado por 

empresas do setor privado que também introduziram novas cultivares adaptadas associadas a um 

conjunto de técnicas de manejo, propiciando a adoção e o efeito-transbordamento (imitação) do 

pacote tecnológico voltado à cultura do milho em Sergipe. 

Soma-se a esse contexto a central importância do Zoneamento de Risco Climático que, ao 

indicar para os investidores e produtores rurais as cultivares mais bem adaptadas, contribui 

diretamente para a redução do risco da atividade agrícola, com efeitos positivos diretos sobre a 

produtividade e sobre a expansão da área de produção. 

 

 



11 

 

 

 

Como consequência indireta, os produtores rurais tomadores de crédito de custeio e os 

financiadores e seguradoras tendem a obter maior certeza quanto à capacidade de pagamento 

dos financiamentos agrícolas e isso tende a influenciar positivamente o volume da oferta de 

crédito destinado ao custeio da atividade agrícola pelos agentes financeiros locais, 

retroalimentando a capacidade de investimento na cultura – ainda que esse efeito seja, segundo 

os especialistas em crédito rural entrevistados, de difícil mensuração. 

Esse conjunto de fatores associados à solução tecnológica Zoneamento do Risco Climático 

para o milho em Sergipe faz parte, portanto, dos elementos que explicam a observada expansão 

da cultura no estado.  Nesse sentido, os dados apresentados a seguir procuram estimar, com base 

em dados do IBGE e em entrevistas com especialistas (pesquisadores melhoristas, analistas de 

transferência de tecnologias, parceiros da ATER e gestores de instituições financeiras), o impacto 

econômico do ZARC do milho para Sergipe devido à expansão da produção para novas áreas, 

segundo a metodologia do excedente econômico abordada em Ávila et al (2008). 

 

 

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 (   )   não (  x ) 

 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Exemplo -2009/18) 

Ano 

Rendiment
o Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 

UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participa-
ção da 

Embrapa %  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômic

o 

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

     0,00 0% 0,00  0,00 

 
 
 
 
 
 

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

 
Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos (Exemplo -2009/18) 

Ano 

Custos 
Anterior 
Kg/UM 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico  

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

   0,00 0% 0,00  0,00 
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3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim ( x )   não (  ) 

 

Tabela C - Benefícios Econômicos devido à Expansão da Produção  

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

 
Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor (Exemplo -2009/18) 

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 

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 (Tabela C – Expansão da Produção para Novas Áreas) 
 

Para fins do cálculo do benefício econômico, os dados da coluna B (Renda com o Produto 

Atual), no período de 2004 a 2018, referem-se ao valor da produção (R$) dividido pela área colhida 

(ha), segundo dados publicados pela pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM/IBGE)6 e trazidos 

para o ano-base 2016 utilizando-se o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV). 

Para 2019 foram utilizados os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA/IBGE), posição de outubro.  Como o valor da produção (R$/ha) não é informado pelo LSPA, 

considerou-se, a exemplo dos anos anteriores, o preço de mercado da saca de milho (60 kg) para 

calcular o valor da produção. Optou-se por utilizar como referência os preços médios da CONAB, 

considerando-se o preço pago ao produtor por saca (janeiro a outubro de 2019, equivalente a R$ 

40,93)7.  Seguindo a lógica do relatório dos demais anos, esse preço também foi deflacionado para 

o ano-base 2016 (correspondendo a R$ 35,31 a saca), resultando na renda com o produto atual de 

R$ 2.804,72/hectare. 

Para o cálculo da Renda com o Produto Anterior (coluna A), considerou-se, a partir das 

entrevistas e percepção dos técnicos que trabalham com a cultura no estado, que sem o ZARC a 

absorção do pacote tecnológico indicado pelas Portarias à produção de milho em Sergipe seria 

menor. Além disso, possivelmente as perdas nas lavouras seriam maiores que as observadas.  

Nesse cenário, estima-se que a produtividade da área colhida (kg/ha) seria 15% menor, 

refletindo-se, portanto, nessa proporção sobre a Renda do Produto Anterior (R$/ha), em 

comparação à Renda do Produto Atual (R$/ha). Assim, a Renda com o Produtor Anterior 

corresponde à Renda com o Produto Atual, menos 15%. 

Estima-se que a diferença entre essas duas variáveis (coluna B – coluna A) equivale, 

portanto, à Renda Adicional Média (R$/ha) obtida em decorrência do uso do ZARC nas decisões de 

investimento no milho em Sergipe (coluna C). 

Porém, o maior desafio do estudo de impactos econômicos do ZARC do milho em Sergipe é 

dimensionar a taxa de adoção das tecnologias (cultivares e seus respectivos pacotes tecnológicos) 

indicadas na Portaria de publicação do ZARC. Ou seja, estimar quantos hectares de milho colhidos 

em Sergipe foram produzidos com a tecnologias indicadas pelo ZARC. 

A partir de informações de técnicos da empresa de extensão rural de Sergipe, estimou-se 

que em 2016, no mínimo, 80% da área colhida com milho já adotavam tecnologias zoneadas. 

Assim, para adotar uma estimativa mais modesta, considerou-se a taxa de adoção de 50% em 

2004, com evolução linear de crescimento de 4% a cada ano até atingir 82% em 2012 e chegando 

a 85% a partir de 2013, conservando-se desde então essa mesma taxa. Logo, a Área de Adoção 

(coluna F) utilizada corresponde, a partir de 2013, a 85% da área colhida (ha) com milho em 

Sergipe, segundo dados do IBGE (PAM e LSPA) – abrangendo assim a expansão da cultura para 

novas áreas no estado. 

                                                
6

 Em 2019, os dados de 2016 a 2018 referentes à produção e à área colhida foram atualizados segundo os dados da 

PAM, corrigidos pelo IBGE em 2019. Logo, é possível que isso tenha gerado pequenas diferenças nas informações da 

tabela C  em relação às versões anteriores do relatório de impacto do ZARC do Milho em Sergipe. 
7

 http://sisdep.conab.gov.br/precosiagroweb/  



14 

 

 

Para o cálculo da participação da Embrapa no desenvolvimento da tecnologia e, portanto, 

em seu impacto (coluna D), foram levadas em conta as percepções obtidas durante as reuniões 

realizadas com a equipe do projeto de Zoneamento de Risco Climático do Milho em Sergipe. Os 

participantes destacaram o significativo trabalho conjunto com a empresa de assistência técnica e 

extensão rural do estado de Sergipe (EMDAGRO) e com produtores rurais nas etapas de validação 

de cultivares indicadas pelo ZARC, bem como o trabalho anual, com estes e outros parceiros, para 

ajuste e validação das informações do próprio Zoneamento. Desta forma, chegou-se ao consenso 

de que 60% do desenvolvimento da tecnologia devem-se às ações da Embrapa. Logo, o Ganho 

Líquido proporcionado pela Embrapa (coluna E) corresponde a 60% da Renda Adicional Obtida 

(coluna C) em cada hectare.  

Assim, o Benefício Econômico total (coluna G) estimado corresponde ao Ganho Líquido 

proporcionado pela Embrapa (coluna E) em cada hectare, multiplicado pela área de adoção 

(coluna F). Portanto, a partir das estimativas apresentadas, calcula-se que, em 2019, o benefício 

econômico do ZARC para o plantio de milho em Sergipe (coluna G) foi da ordem de R$ 29,5 

milhões. Os benefícios econômicos acumulados de 2004 a 2019 (ano-base 2016) somam R$ 306,2 

milhões. 

 

3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 

 
Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (2001/2019) 
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Considerou-se que os custos para a geração, validação e transferência de tecnologia 

iniciaram-se três anos antes do lançamento do ZARC do Milho para Sergipe (de 2001 a 2003). 

No que se refere aos custos com pessoal, foram utilizados dados com ano-base 2016 e 

considerada a dedicação do tempo médio (jornada de 40 horas semanais), conforme percentuais 

entre parênteses, de: 1 pesquisadora (50%), 2 pesquisadores (20%); 01 analista (20%); e 01 técnico 

de campo (20%) da Embrapa Tabuleiros Costeiros; 02 pesquisadores (10%) e dois analistas (10%) 

da Embrapa Informática Agropecuária. 

Observa-se ainda que existe um custo anual com a tecnologia ZARC mesmo após seu 

lançamento, pois é necessário manter atuando uma série de equipamentos de coleta de dados 

edafoclimáticos e de armazenamento e análise de dados, bem como uma equipe de profissionais 

registrando e analisando essas informações. Além disso, segundo esclarecimentos da 

pesquisadora envolvida com a geração, validação e atualização do ZARC do milho para Sergipe, a 

cada cinco anos é realizado esforço de atualização das Portarias com novas verificações dos dados 

e até mesmo para revisão dos equipamentos e metodologias empregadas para o cálculo do risco 

climático. A cada atualização de Portarias, é preciso realizar reuniões com os atores (pesquisa, 

ATER, produtores rurais, agentes de crédito e outros) para validação dos dados em painel. 

Assim, foram mantidos os custos de Pessoal e de Transferência de Tecnologia (2001-2003), 
conforme calculados nos relatórios anteriores. Para os anos seguintes, esses custos (ano base 
2016) foram atualizados anualmente segundo o IGP-DI8.   

Porém, para o período de 2004 a 2019, a estimativa do custo anual com pessoal 

considerou apenas 10% do calculado, ou seja, reduzindo-se a dedicação dos profissionais. Todavia, 

a cada cinco anos (2006; 2011; 2016), foi aplicado o percentual de 20% (e não de 10%), de modo 

coerente aos esforços de ajustes periódicos de dados e metodologias utilizadas para o ZARC do 

Milho.  

Em relação especificamente aos custos de Transferência de Tecnologia, no período de 

2001 a 2003, o cálculo foi associado às despesas para realização de dias de campo ainda na fase de 

validação de cultivares, no âmbito do Programa de Ensaios Regionais de Cultivares de Milho 

coordenado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), correspondente a 10 eventos anuais, com 

a presença de cerca de 50 pessoas em cada um. Com base em dados de 2016, estimou-se que os 

custos anuais seriam da ordem de R$ 83.600,00, nesse período. 

Compreende-se que os esforços de transferência concentram-se no período pré-

lançamento e são reduzidos à medida que o ZARC está consolidado como relevante ferramenta 

para a política de crédito agrícola no país. Assim, esses custos (ano base 2016) foram também 

atualizados anualmente segundo o IGP-DI e, de 2004 a 2019, aceitou-se como custo anual 

calculado o corresponde a 3% desse valor, sendo a cada cinco anos aplicado o percentual de 5%. 

No que diz respeito aos custos com pesquisa, o fato da tecnologia ZARC ser gerada a partir 

de uma modelagem matemática de dados, a incidência mais relevante para este grupo de custos 

está relacionada a viagens e insumos dedicados indiretamente ao ZARC do milho (utilizados em 

                                                
8

 Índice daFundação Getúlio Vargas. Dados disponíveis em: http://www.yahii.com.br/igpdi.html. Consulta em: 29 

nov.2019 
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laboratórios e campos experimentais), principalmente nas etapas de validações realizadas em 

campo, conforme apresentado na coluna B da tabela 3.2.1.1. 

Em relação aos custos com depreciação, não foram utilizados bens dedicados 

exclusivamente no desenvolvimento da tecnologia ZARC, além de que parte dos equipamentos 

utilizados não compõem os bens patrimoniais da Embrapa. Assim, optou-se em considerar o 

indicador de 3% sobre o custo de pesquisa como percentual aceitável na estimativa desta unidade 

de custo. 

Para os cálculos dos custos associados à administração – onde devem ser considerados 

todos os custos indiretos atribuídos à tecnologia –, para o período de 2001 a 2003, considerou-se 

como referência (também ano-base 2016) o custo anual para gestão de um campo experimental 

da Embrapa. Trata-se de uma proxy para os custos com as áreas que formam a Rede e Estações 

Meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)9, bem como com a gestão de 

Pesquisa e Desenvolvimento e com a administração das instalações e equipamentos da Embrapa 

utilizados para geração da tecnologia. Assim, nos anos de 2001 a 2003, esse total somou, 

anualmente, R$ 42.804,52. Para os demais anos, a metodologia utilizada toma como base os 

gastos anuais com pessoal considerando um indexador de 5% destes. 

 

 

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%) 

88,79% 25,55 R$ 142.575.200,00 

 
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 C (Benefícios Econômicos 

devido à Expansão da Produção) indicam benefício econômico total de R$ 306,19 milhões e custo 

total de R$ 4,14 milhões. Assim, o VPL fica na casa dos R$ 142,6 milhões – sendo esse, portanto o 

                                                
9

 Oito delas ficam em Sergipe, sendo sete automáticas. Dados disponíveis em: 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas. Consulta em 02 dez.019. 
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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 ZARC do milho 

para Sergipe foi de 88,79%. 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 ZARC do milho em Sergipe é de 25,55, quando aplicada uma taxa de desconto 

de 6% ao ano. Ou seja, para R$ 1,00 investido (custos) o retorno é de R$ 25,55 (benefícios). 

 

3.4 Instituições envolvidas/parcerias 
 

As instituições envolvidas no desenvolvimento Zoneamento de Risco Climático para a 

cultura do milho em Sergipe foram o Ministério da Agricultura – MAPA (demandante dos estudos 

técnicos), Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA (recursos para capacitações e 

levantamentos de dados), Fundações de pesquisa (financiamento de pesquisas em zoneamento), 

outras Unidades da Embrapa – Instrumentação Agropecuária, Embrapa Solos, Embrapa Semiárido, 

Embrapa Milho e Sorgo (estudos conjuntos, ajustes de metodologias, apoio logístico, informações 

de campo), Universidades públicas (estudos agroclimáticos), Institutos de pesquisa – Inmet 

(informações climáticas), Secretarias da agricultura do Estado e dos municípios (articulação com 

agricultores, apoio logístico), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Sergipe – 

Emdagro (discussão de parâmetros técnicos da cultura e informações de campo, articulação com 

agricultores, apoio logístico). 

 

 
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 1) e 45 indicadores para avaliação 

do impacto institucional (Figura 2), 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 
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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 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 1. Diagrama contendo a estrutura com as dimensões, aspectos e critérios para avaliação de 

impactos ambientais no sistema de indicadores Ambitec-Agro10 

 

As alterações nos coeficientes de impactos ambientais podem ser positivas ou negativas 

dependendo da vocação da tecnologia, suas características e interações com o meio ambiente, 

como também, especificidades de adoção (uso parcial ou total da tecnologia no sistema de 

produção do agricultor).  

O impacto foi avaliado a partir da percepção de dez produtores de milho entrevistados 

sobre as atividades na propriedade – que se diferenciam entre pequenas, médias e grandes, bem 

como em relação ao modo de vida, meios de produção, destino da produção e interação com os 

mercados locais e regionais. Ao longo das visitas os agricultores declararam que suas áreas já eram 

cultivadas há muitos anos e, portanto, as análises partiram do uso anterior da terra. Em quase sua 

totalidade essas áreas já contavam com plantios de variedades de milho não zoneadas em 

sistemas pouco tecnificados, pecuária extensiva e culturas próprias da região como feijão, feijão-

caupi, macaxeira e abóbora. 

                                                
10 Disponível em: http://www.cnpma.embrapa.br/forms/index.php3?func=softwma  
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Ainda segundo os produtores entrevistados, os maiores problemas enfrentados nas 

propriedades são: 1) escassez hídrica associada a uma janela de plantio muito curta e de risco 

intenso; 2) mão de obra pouco qualificada com grande rotatividade e dificuldade de contratação 

mesmo para colheita manual (o que sobra da colheita mecanizada, aproximadamente 1% da 

colheita total); 3) comercialização com oscilações/instabilidade de preços (margem de lucro 

apertada em função da estrutura de mercado característica da região e da cultura); 4) presença de 

pragas (lagarta do milho, principalmente); 5) ausência de unidades secadoras fixas com raio de 

captação de lavouras de até 30 km sem a necessidade de unidades armazenadoras, tendo em vista 

a tecnologia de armazenamento de silo bag; 6) manutenção das estradas de escoamento e fluxo 

de insumos e transporte; 7) adequação às normas do zoneamento; 8) necessidade de mais 

adequações/adaptações das tecnologias disponíveis; 9) área pequena para produção. 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( x ) sim (  ) não. 
 

4.1. Impactos Ecológicos  
 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica e qualidade ambiental 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim 1,30 4,53 2,92 

2. Mudança no uso indireto da terra Sim 0,43 -0,08 0,17 

3. Consumo de água Sim -2,50 -0,50 -1,50 

4. Uso de insumos agrícolas  Sim -13,88 -14,00 -13,94 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim -8,25 -5,25 -6,75 

6. Consumo de energia Sim -10,38 -8,58 -9,48 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 1,25 1,10 1,18 

8. Emissões à atmosfera Sim -1,90 -2,28 -2,09 

9. Qualidade do solo Sim -4,40 5,02 0,31 

10. Qualidade da água Sim -1,00 -0,40 -0,70 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim -1,68 0,95 -0,36 

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

O Índice de impacto ambiental, considerando os aspectos associados à eficiência 

tecnológica e à qualidade ambiental, é composto por 11 critérios de impacto da atividade 

agropecuária.  Os números apresentados na tabela acima são a média geral de dos indicadores de 

cada um dos 11 critérios calculados a partir de planilha Excel Ambitec. A partir da análise das 

tecnologias utilizadas anteriormente nos sistemas de produção dos entrevistados, o índice de 

eficiência tecnológica foi impactado positivamente: pelos critérios de mudança no uso direto da 

terra (tecnologias zoneadas trouxeram aumento da produtividade por unidade de área e expansão 

da cultura do milho para novas áreas); mudança no uso indireto da terra (redução da competição 

com produção de alimentos); geração própria, aproveitamento, autonomia e reuso (produção de 

adubo orgânica/esterco/compostagem) e o critério Qualidade do Solo (devido principalmente ao 

uso de plantio direto por médios e grandes produtores, em substituição às práticas anteriores).  

Já os critérios que impactaram negativamente o índice foram respectivamente: uso de 

insumos agrícolas (exigências de projetos de financiamento para bancos com pacotes tecnológicos 

com ênfase no uso de pesticidas e fertilizantes); aumento do consumo de energia (principalmente 

na forma de combustíveis fósseis, com poucas ações de cogeração de energia); aumento do uso 
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de insumos veterinários e matérias-primas (o aumento da produção possibilitou o aumento do 

plantel de animais em muitas propriedades. O consumo de água (foi o de menor impacto 

negativo, uma vez que a cultura é realizada no período das chuvas e não exige água para irrigação 

ou processamento); emissões à atmosfera (elevação na emissão de gases e particulados por 

aumento de operações de manejo da lavoura mais tecnificada); conservação da biodiversidade e 

recuperação ambiental (embora a média geral tenha sido negativa para esse critério, produtores 

do Tipo 2 declararam melhora na adequação de suas áreas de preservação ambiental à legislação); 

qualidade da água (principalmente pela aplicação de insumos e defensivos com percolação desses 

produtos no perfil do solo, carreamento de sedimentos com resíduos e operações de lavagem 

desses equipamentos em mananciais locais). Estudo sobre a qualidade da água na região do polo 

de produção de milho em Sergipe, realizado por Amorim et al. (2016), constatou a presença de 

substâncias prejudiciais à dessedentação animal em pontos de coleta examinados. Esses 

resultados variaram com a estação (seca ou chuvosa), ambientes aquáticos do tipo lêntico (águas 

paradas ou com movimentação muito lenta) e a posição do ponto de coleta em relação à 

tributários (contribuição de outros corpos hídricos da região no volume de água para diluição de 

contaminantes).  

 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto SIM -1,75 2,18 0,21 

13. Capital social SIM 1,40 2,81 2,10 

14. Bem-estar e saúde animal  SIM 4,65 4,33 4,49 

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

O índice de Respeito ao Consumidor é composto por 3 critérios de impacto (tabela 4.2.1). 

As médias gerais foram positivas, embora no critério Qualidade do Produto, produtores do tipo 1 

apontaram possível aumento de resíduos químicos no produto plantado e contaminantes 

biológicos por questões de pós-colheita (dificuldade na secagem dos grãos e armazenamento). O 

capital social foi impactado positivamente pela presença de programas de transferência de 

tecnologia e capacitação em      algumas das propriedades avaliadas. No caso do bem-estar e 

saúde animal, a presença da produção de milho mais estável economicamente, trouxe 

investimentos para melhorias no conforto térmico, lotação adequada, segurança e manejo 

preventivo. 

 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação SIM 5,35 7,07 6,21 

16. Qualificação e oferta de trabalho  SIM 0,63 3,19 1,91 

17. Qualidade do emprego/ocupação SIM 3,00 5,05 4,03 

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

SIM 1,73 2,90 2,31 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
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De acordo com tabela acima, observa-se que a adoção do Zoneamento Agrícola 

relacionado à cultura do milho trouxe melhoria a todos os índices qualitativos relacionados ao 

emprego. Entre estes, destaca-se o indicador Capacitação, a partir do qual foram ressaltados a 

ampliação das capacitações locais de curta duração e das capacitações especializadas; e a 

melhoria da educação formal e a ampliação dos níveis de capacitação médio e superior. Em razão 

do zoneamento do milho para Sergipe, foram oferecidos pela Embrapa Tabuleiros Costeiros em 

parceria com a Embrapa Milho e Sorgo aos técnicos da Emdagro e aos agricultores da região 

cursos Dias de Campo, o que aparece como um aspecto importante aos entrevistados. No entanto, 

ressaltam que apesar da importância destes, o aprendizado ocorreu muito mais a partir da prática. 

No caso específico dos agricultores assentados, houve também um investimento do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em capacitações. Os agricultores mencionaram 

também cursos e dias de campo oferecidos pela Embrapa referentes a outras tecnologias como as 

relacionadas à Soja e ao ILPF.  

Já com relação às capacitações especializadas, observa-se que estas se referem, 

principalmente, ao manejo dos maquinários necessários ao cultivo e colheita do milho. No 

entanto, os discursos dos médios e grandes agricultores demonstram ainda a necessidade de 

cursos referentes a temas afins à produção do milho, como o manejo do solo.  

No que se refere à Educação Formal, hoje algumas localidades que não possuíam nenhuma escola 

já possuem, ao menos, o ensino fundamental. As falas dos entrevistados apontam que a instalação 

de novas escolas deve-se ao desenvolvimento demográfico das localidades em função da 

expansão da cultura do milho. 

Observa-se também uma melhoria quanto à escolaridade, especialmente entre os 

pequenos agricultores, quando se compara o nível de escolaridade entre jovens e idosos. Junto a 

isso, o aumento da renda possibilitou a alguns jovens, filhos e filhas de pequenos agricultores, 

estudar e voltar para sua região de origem ou proximidades. Um exemplo, mencionado pelo 

agricultor do Assentamento 8 de Outubro, localizado em Simão Dias, refere-se a duas filhas de 

agricultores do próprio assentamento, que estudaram medicina em Cuba, retornaram, e uma 

delas faz atendimentos no posto de saúde no assentamento. 

O segundo maior índice observado trata da Qualidade do Emprego/Ocupação. Compondo 

este indicador, dois fatores tiveram destaque: a Redução da Jornada de Trabalho e a Ampliação do 

Trabalho Formal por meio do registro em carteira de trabalho. Embora haja uma dedicação 

integral dos produtores às atividades, a relação de tempo disponível e produtividade são muito 

superiores hoje, principalmente por conta da adoção de novas tecnologias e maquinários, o que 

exige menos mão de obra e tempo. Embora estes dois fatores pareçam contraditórios, a 

ampliação do trabalho formal é presente no discurso dos grandes produtores que, dado o porte de 

suas áreas de plantio e profissionalização da gestão administrativa, passam a ser mais fiscalizados 

quanto à regularização da contratação de trabalhadores. Os pequenos agricultores entrevistados 

afirmam que mantêm a mão de obra familiar, contratando esporadicamente mão de obra 

temporária, de conhecidos localmente, como dias de serviço. Necessita-se de maior investigação 

em relação às alterações da estrutura fundiária decorrentes da expansão do milho em Sergipe e, 
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consequentemente, sobre a mão de obra familiar, possivelmente afetando negativamente o 

emprego dessa mão de obra na região. 

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, estando apenas 

duas mulheres ao lado de seus esposos quando entrevistados e, mesmo nestas ocasiões, a maioria 

das respostas foram construídas pelos homens. Sendo assim, a valorização da mulher na 

cotidianidade da cultura do milho em Sergipe aparece aqui construída pelo discurso masculino. 

Neste cenário, embora as mulheres participem ocasionalmente do trabalho no campo, hoje elas se 

ocupam mais das atividades domésticas, diferentemente de períodos anteriores (antes da adoção 

do zoneamento do milho e, consequentemente, da mecanização) nos quais atuavam de forma 

conjunta com os homens, principalmente na época da colheita.  

Já no que se trata à gestão, alguns agricultores mencionam a participação das mulheres, 

principalmente no planejamento. Um deles menciona, inclusive, a importância da mãe para seu 

aprendizado aos cálculos necessários à logística do plantio.  

O fator Oportunidade de Envolvimento e Valorização da Participação de Jovens e Idosos 

predomina junto aos pequenos agricultores que mencionam a participação dos jovens na 

produção, especialmente no uso dos maquinários. A valorização destes aparece também quando 

mencionam o fato dos jovens saírem para estudar e voltarem para a localidade. Já com relação ao 

Respeito Mútuo e Valorização Cultural, observa-se que a adoção da cultura do milho em larga 

escala preteriu a coletividade à individualidade, de forma que manifestações culturais que 

privilegiavam a ações coletivas foram extintas, como: a Festa da Abóbora, o funcionamento das 

Casas de Farinha e o hábito das pessoas colherem o milho e realizarem a quebra deste "nas casas 

uns dos outros".  

Finalmente, no que se refere à Qualificação e Oferta de Emprego, observa-se a redução do 

trabalho braçal por conta da mecanização e das alterações no manejo da cultura (aplicação de 

agrotóxicos para controle do mato, por exemplo) ao mesmo tempo em que se amplia o trabalho 

braçal especializado, a ampliação da exigência de qualificação técnica superior no caso dos 

grandes produtores e a ampliação da contratação de mão de obra temporária, especialmente para 

a cata do milho e a silagem. Com a alteração da redução do trabalho braçal, no caso dos pequenos 

agricultores, as mulheres terminaram por sair da roça e atuar mais no espaço doméstico e na 

gestão dos negócios. Simultaneamente, a utilização de maquinários exigiu que os agricultores 

buscassem capacitação para o uso e manutenção destes, de forma que embora pareça 

contraditória a utilização dos maquinários traz um novo contexto a estes agricultores, 

demandando uma especialização anteriormente inexistente. Já a qualificação técnica superior, 

ainda restrita aos médios e grandes agricultores, tem possibilitado a estes trabalharem a partir de 

boas práticas de manejo do solo mais adequadas à manutenção de áreas de preservação 

permanente. 
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Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 8,50 5,50 7,00 
20. Valor da propriedade  Sim 7,30 7,10 7,20 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

  Associada aos ganhos de produtividade, a garantia da produção proporciona redução da 
sazonalidade, elevando o montante e a segurança quanto à geração de renda das famílias, e 
obteve médias parece ser mais relevante para . 
O índice observado expressa diretamente as relações de pressão fundiária sobre os pequenos. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional SIM -13,90 -10,15 -12,03 

22. Segurança alimentar SIM 6,45 9,13 7,79 

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

O aspecto Saúde chama a atenção por apresentar uma discrepância significativa entre os 

dois fatores que o compõem. Ao mesmo tempo em que a adoção da cultura do milho em larga 

escala traz uma redução drástica quanto à Segurança e Saúde Ocupacional (-11,63), a Segurança 

Alimentar apresentou o índice positivo de 8,06, destacando-se dois fatores: Garantia da Produção 

e Quantidade de Alimento. Já o fator Qualidade Nutricional do Alimento necessita de mais 

investigação. A Garantia da Produção caracteriza-se por uma pequena redução da sazonalidade e 

um aumento da segurança quanto à produção e, portanto, sobre a renda, melhorando a 

capacidade de aquisição de alimentos com a periodicidade necessária. No entanto, de acordo com 

os técnicos da EMDAGRO entrevistados, o acesso aos alimentos ainda é restrito, mesmo nas 

regiões de maiores índices de produtividade.  

Tratando-se da Quantidade de Alimento, ao mesmo tempo em que ocorre o monocultivo, 

amplia-se a quantidade e a diversidade de alimentos consumidos em razão do aumento da renda 

e da manutenção de quintais produtivos com alimentos diferenciados para o consumo familiar, 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 e ultraprocessados, alterando substancialmente a cultura alimentar local. 

Como já mencionado, uma diferença importante com relação à cultura do milho foi a adoção de 

maquinários que trouxe uma série de benefícios. No entanto, este mesmo diferencial é o principal 

responsável pelo Aumento da Periculosidade, Ruídos, Vibração e Acidentes Ergonômicos. 

Quanto a essa questão, destaca-se no discurso dos médios e grandes agricultores a preocupação 

com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o que, segundo os entrevistados, é 

também fiscalizado e pode converter-se       em      multas e ações trabalhistas. Tal preocupação 

não aparece com o mesmo peso no discurso dos pequenos agricultores.  

Outros dois fatores que se destacam neste indicador são o Aumento do uso de Agentes 

Químicos e Biológicos. A tomada de crédito agrícola junto às instituições financeiras pressupõe a 

utilização de um pacote tecnológico previsto no projeto de financiamento, cuja execução é 
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fiscalizada pela empresa de assistência técnica (pública ou privada) e prevista em contrato com o 

agente financiador. No mesmo sentido, o Zoneamento é utilizado pelo agente financeiro como 

instrumento que recomenda, entre outros aspectos, as cultivares que podem ser utilizadas em 

cada região. Estas, por sua vez, estão associadas a um conjunto de insumos e técnicas de manejo. 

Em geral, esse conjunto de fatores tem implicado no aumento do uso de agentes químicos na 

produção de milho em Sergipe.  Isso se reflete na preocupação presente no discurso de todos os 

entrevistados quanto ao uso de agroquímicos. No caso dos pequenos agricultores, também é 

interessante observar a preocupação de manter o "milho verde" plantado no quintal para o 

consumo familiar sem a aplicação de agroquímicos.  

 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável SIM 3,48 1,07 2,27 

24. Condição de comercialização SIM 4,33 0,62 2,47 

25. Disposição de resíduos  SIM 1,50 0,75 1,13 

26. Gestão de insumos químicos SIM 5,38 1,52 3,45 

27. Relacionamento institucional SIM 7,53 1,71 4,62 

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

O aspecto Gestão e Administração aparece com índices positivos em todos seus 

indicadores, de forma que entre 27 fatores que compõem estes indicadores, apenas 7 aparecem 

como indiferentes a partir da adoção do zoneamento do milho, sendo estes: sistema de 

certificação e rotulagem; venda direta, antecipada e/ou cooperada; processamento local; 

transporte próprio; cooperação com outros produtores locais; associativismo e/ou cooperativismo 

e filiação tecnológica nominal. A indiferença quanto à possibilidade de mudança em muitos 

destes, decorre 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 "fora 

da porteira" a partir da organização social.  

Nesta perspectiva, nota-se que os indicadores que alcançaram índices positivos refletem a 

cotidianidade "dentro da porteira" como o aumento do número de capacitações dirigidas à 

atividade; a importância da permanência no 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 - ainda que simples - 

voltado ao plantio e à produtividade; a ampliação do armazenamento local que se diferencia entre 

os médios e grandes em relação aos pequenos – nem todos os pequenos agricultores têm a 

possibilidade de armazenar adequadamente e, no caso daqueles que conseguem realizar o 

armazenamento, isso é feito por meio da silagem ou guardando os grãos em silo Bag      ou sacos 

de nylon; e o encadeamento com outras atividades, como a criação de gado (que é diretamente 

beneficiada por meio da inserção do milho na alimentação animal), possibilitando outra fonte de 

renda e a diminuição dos riscos inerentes à atividade agrícola por meio da diversificação das 

atividades produtivas no estabelecimento. 

Com relação à Disposição de Resíduos, todos os indicadores       que o compõem (coleta 

seletiva de resíduos domésticos, compostagem e reaproveitamento de resíduos domésticos, 
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disposição sanitária de resíduos domésticos, reaproveitamento de resíduos de produção e 

destinação ou tratamento final de resíduos de produção) aparecem de forma significativa apenas 

no discurso dos grandes produtores, de maneira que na média o índice de aumento aparece como 

o menor.  

No que se refere à Gestão de Insumos Químicos, todos os agricultores mostraram uma 

preocupação com a maioria dos fatores que compõem este indicador, sendo destacada a falta de 

compromisso das distribuidoras em recolher os vasilhames vazios de forma que os próprios 

agricultores têm se empenhado em devolvê-los.  

O indicador Relacionamento Institucional, que aparece com o maior índice, volta-se 

exclusivamente à Utilização da Assistência Técnica. Todos os agricultores destacaram a 

importância da assistência técnica em todas as etapas relacionadas ao zoneamento e ao manejo 

da cultura. No caso dos pequenos agricultores destaca-se a EMDAGRO e a assistência oferecida 

pelo MST. Já os médios e grandes produtores utilizam de assistência técnica privada. Os dados de 

campo sugerem uma maior alteração para o aspecto Relacionamento Institucional para os 

produtores familiares (Tipo 1) cuja média foi de 10,23, já para os produtores Tipo 2 a média foi de 

7,23. 

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

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

-1,24 1,84 1,22 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 

Dada a diversidade de características dos adotantes (grandes, médios e pequenos 

agricultores), observamos nuances específicas nas unidades produtivas. No caso dos grandes e 

médios proprietários nota-se um aumento do capital econômico aliado ao capital cultural, o que 

possibilita mudanças importantes não apenas à organização do trabalho, mas também quanto à 

aquisição de novos hábitos que incluem além dos padrões de produção, novas relações de 

trabalho e uma percepção diferente dos papéis de gênero, da gestão e da importância da 

manutenção da segurança e saúde ocupacional e da cultura alimentar. Já os pequenos produtores, 

marcados exclusivamente por um acúmulo de capital econômico no que se refere ao 

desenvolvimento da atividade produtiva, evidenciam a necessidade da incorporação de novos 

hábitos quanto ao manejo não apenas da cultura, mas também de suas Unidades Produtivas, de 

forma que as relações de trabalho incorporem cuidados com a saúde, segurança e possibilidades 

organizativas que priorizem a coletividade e a gestão ‘depois da porteira’, de maneira que os 

impactos sociais acompanhem os impactos econômicos, possibilitando o desenvolvimento local de 

forma plena.  

O índice de impacto reflete a percepção dos agricultores entrevistados quanto às 

modificações que a tecnologia trouxe para o sistema de produção e à propriedade rural. Este pode 

vir a diferir de estudos que têm por metodologia a coleta e análise de dados e rígidos modelos 

estatísticos. 
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4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Estimativa de empregos gerados 
 

Os dados dos Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) podem ser acessados por meio do 

Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET)11. As informações estão disponíveis 

por estado da federação, de 2002 a 2018, e referem-se exclusivamente aos empregos formais – ao 

contrário do Censo Agropecuário 2017, que traz a perspectiva do ‘pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários’, aproximando-se mais da realidade do campo brasileiro, 

especialmente no Nordeste.  Todavia, os dados não podem ser filtrados para os empregos gerados 

no setor agricultura, por exemplo, já que se referem à agropecuária.  

Já os dados da RAIS podem indicar outros caminhos para o cálculo do emprego gerado. 

Filtrando o Setor IGBE ‘Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca’ e o subsetor ‘Agricultura’, os 

dados indicam crescimento no emprego formal do subsetor em Sergipe a partir de 2005, conforme 

demonstra o gráfico 5, a seguir. 

Gráfico 5. Empregos formais em Sergipe: subsetor agropecuária (2002 a 2018) 

 
Fonte: RAIS ( http://pdet.mte.gov.br/acesso-online-as-bases-de-dados) 
Elaboração própria 

 

No período de 2005 a 2008 observa-se um crescimento mais acentuado, com o total de 
empregos mantendo-se estável até 2014, seguido de reduções em 2015 e 2016 e estabilizando-se 
no período de 2016 a 2018 em aproximadamente 16.400 empregos formais no setor. 

Todavia, o maior desafio é estimar o impacto sobre o emprego formal decorrente da 
expansão de área colhida com milho atribuída aos efeitos do ZARC do milho sobre o sistema de 

                                                
11 http://pdet.mte.gov.br/acesso-online-as-bases-de-dados. É preciso fazer uma solicitação online de 
acesso aos dados. 
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produção.  Somente com informações específicas sobre a evolução do emprego na cultura do 
milho em Sergipe seria possível atingir uma visão mais clara desse cenário12. 

Por outro lado, com base nas entrevistas realizadas com produtores de milho em Sergipe, a 
percepção é de que houve aumento do emprego com carteira assinada em decorrência da 
expansão da cultura, porém sem alcançar a definição de um número.  

Assim, para fins de estimativa e visualização de um cenário possível, utilizou-se como base 
de cálculo os dados da CONAB (Custos de produção, categoria Agricultura Empresarial – Milho, 
Plantio direto, alta tecnologia, OGM), que estima o custo mensal de mão de obra em R$ 5,42 por 
hectare. Ou seja, considerando-se um salário mínimo atual (R$ 998,00) como remuneração de 1 
homem/mês, significa que a mão de obra utilizada corresponde a 1 homem a cada 184 hectares 
(alta tecnologia). Para o cenário de Sergipe, de baixa e média tecnologia, considerou-se 1 homem 
a cada 60 hectares. Assim, estima-se que tenha sido gerado 0,0167 emprego a cada novo hectare 
decorrente da expansão da área de milho em Sergipe, resultando no impacto apresentado na 
tabela a seguir. 

Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados  

 
Fonte: estimativas com base em dados CONAB (Custos de produção, categoria 
Agricultura Empresarial – Milho, Plantio direto, alta tecnologia, OGM) 

*Atentar para valores negativos na coluna (D) anos de 2011, 2012, 2015, 2016 e 2018; e 
consequentemente na coluna participação (D/F) nos anos correspondentes. 

                                                
12 Não houve acesso aos microdados da RAIS para identificar se há informações específicas sobre a evolução do 

emprego na cultura do milho em Sergipe. 
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Em comparação com os dados formais da RAIS (coluna F) observa-se que, assumindo-se o 

aumento do emprego proposto (1 emprego a cada 60 novos hectares), o capacidade de geração 

de empregos formais na produção de milho não produz impacto significativo em termos relativos 

ao total de empregos do setor agrícola, totalizando 1.954 empregos adicionais gerados em todo o 

período analisado. Porém, em termos absolutos e considerando a baixa oferta de empregos com 

carteira assinada (com registro na RAIS) nos municípios de base agrícola de Sergipe – 

consequentemente com maior garantia de direitos trabalhistas, esse cenário aponta como positiva 

a contribuição do ZARC do Milho.  

 
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. Na figura 2 estão organizados didaticamente as quatro aspectos 

(capacidade relacional, capacidade científica-tecnológica, capacidade organizacional e produtos de 

P&D) e os oito critérios (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, indicadores (menor unidade influenciável pela 

tecnologia) dentro do modelo de avaliação proposto.  

Foram colhidas as opiniões do melhorista envolvido na validação da tecnologia e 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 2.  Aspectos, critérios e indicadores para avaliação institucional (Ávila et al., 2008). 
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5.1. Aspecto Capacidade Relacional  
 

A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento 
tecnológico agropecuário para ampliação e diversificação da rede de relacionamento científico da 
equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios de capacidade 
relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 
 
Tabela 5.1.1: Impactos no aspecto capacidade relacional 
Critério Relações de Equipe/Rede de Pesquisa 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 1,5 - 1,5 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 3,0 - 3,0 
3. Know-who Sim 1,5 - 1,5 
4. Grupos de estudo Sim 3 - 3 
5. Eventos científicos Sim 3 - 3 
6. Adoção metodológica Sim 3 - 3 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Sobre a capacidade relacional aportada pelo projeto, primeiramente temos a ampliação 
das atividades de discussão metodológica com as redes de pesquisa agrometeorológicas nacionais 
de forma a ajustar modelos teóricos e dados de campo criando-se um saber-fazer (Know-who), 
que culminou no lançamento de ZARCs para diversas culturas regionais e nacionais. As 
descobertas da pesquisa foram publicadas na forma de artigos científicos e publicações em 
coautoria com pesquisadores de outras instituições. 

 
Tabela 5.1.2: Impactos no aspecto capacidade relacional 
Critério Relações com Interlocutores 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade Sim  1,5 - 1,5 

8. Interatividade Sim 3 - 3 

9. Know-who Sim 1,5 - 1,5 

10. Fontes de recursos Sim 3 - 3 

11. Redes comunitárias Sim 3 - 3 

12. Inserção no mercado Sim 3 - 3 

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

 
A partir da definição e demanda do MAPA sobre a necessidade de ZARCs para culturas de 

grãos, as equipes das Unidades da Embrapa e outras instituições de ensino e pesquisa e 
assistência técnica foram acionadas para o desenvolvimento dos projetos e a interatividade 
ocorreu de forma ampla com a construção de redes para validação dos modelos em congruência 
com dados de campo. Para tal foram estabelecidas parcerias formais e/ou colaborativas com 
empresas/instituições públicas e privadas (descritas no item 3.4), algumas com duração de várias 
décadas.  
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5.2. Aspecto Capacidade científica e tecnológica  
 

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. Os 
critérios de capacidade científica e tecnológica são: instalações (métodos e meios) e recursos do 
projeto (captação e execução). 
 
Tabela 5.2.1: Impactos no aspecto capacidade científica e tecnológica 
Critério Instalações 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 3 - 3 
14. Infraestrutura operacional Sim 1,2 - 1,2 
15. Instrumental operacional Sim 1,2 - 1,2 
16. Instrumental bibliográfico Sim 1,2 - 1,2 
17. Informatização Sim 0,6 - 0,6 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,6 - 0,6 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
Pela característica das atividades desenvolvidas pelo projeto esse utilizou a infraestrutura 

institucional dos campos experimentais mais intensamente e a infraestrutura operacional ficou 
teve aporte de outras instituições. Homens capacitados da assistência técnica estadual auxiliaram 
nas coletas de dados de campo para ajustes nos modelos. A informatização das informações 
começava a tomar corpo na forma de banco de dados, mas a pesquisadora enfatiza que para 
regiões que enfrentam instabilidade climática são mais que necessárias as coletas de dados de 
campo para ajustes. 

 

Tabela 5.2.2: Impactos no aspecto capacidade científica e tecnológica 
Critério Recursos do Projeto 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0 - 0 
20. Instrumental (ampliação) Sim 3 - 3 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 3 - 3 
22. Contratações  Sim 3 - 3 
23. Custeios Sim 3 - 3 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Não houve ampliação física da infraestrutura, mas ocorreram ampliações de maquinário,  
instrumental bibliográfico da Embrapa Tabuleiros Costeiros que se multiplicava por meio da rede 
agrometeorológica formada, houve custeio por parte do MDA, projetos suplementares 
aprovadores em fundações de apoio à pesquisa, como também aporte de recursos do Sistema 
Embrapa de Gestão – que agrupou diversos projetos de zoneamento em um Projeto componente 
dentro do antigo Macroprograma 1 para projetos em rede dada a importância do zoneamento 
para políticas públicas de fomento à culturas. 
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5.3. Aspecto Capacidade organizacional  
 

A capacidade organizacional provê a verificação das contribuições do projeto de 
desenvolvimento tecnológico para otimizar os mecanismos de aprendizagem e compartilhamento 
de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente operacionalização das 
atividades de pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os critérios que integram esse 
aspecto são: equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão. 
 
 
Tabela 5.3.1. - Impactos no aspecto capacidade organizacional  
Critério Equipe/Rede de Pesquisa 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Cursos e treinamentos Sim 3 - 3 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3 - 3 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 3 - 3 
27. Participação em eventos Sim 3 - 3 
28. Organização de eventos Sim 1,5 - 1,5 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0 - 0 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

A equipe de pesquisa desses projetos componentes do Macroprograma 1 da Embrapa em 
Agrometeorologia e zoneamento climático fizeram intenso uso de cursos treinamentos, 
experimentos de campo e checagem de dados em campo e estabelecimento de bancos de dados. 
O menor índice obtido foi na organização de eventos. 

 
 
Tabela 5.3.2. - Impactos no aspecto capacidade organizacional 
Critério Transferência/Extensão 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 3 - 3 
31. Número de participantes Sim 3 - 3 
32. Unidades demonstrativas Sim 3 - 3 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3 - 3 
34. Projetos de extensão Sim 0,5 - 0,5 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,5 - 0,5 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

 
 
 
5.4. Aspecto Produtos de P&D  
 

Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são 
verificados nesse aspecto, em consideração dos produtos de P&D e dos produtos tecnológicos. Os 
critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos. 
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Tabela 5.4.1. - Impactos no aspecto produtos de P&D 
Critério Produtos de P&D 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 3 - 3 
37. Artigos indexados Sim 3 - 3 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 3 - 3 
39. Teses e dissertações Sim 3 - 3 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3 - 3 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

O projeto foi positivo com relação a produtos gerados uma vez que desenvolveu o 
Zoneamento para milho com recorte para Sergipe e todos os indicares do aspecto Produtos de 
P&D atingiram escores máximos no tempo de desenvolvimento do projeto. 

 
Tabela 5.4.2. - Impactos no aspecto produtos de P&D 
Critério Produtos Tecnológicos 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros Sim 0 - 0 
42. Variedades/linhagens Sim 0 - 0 
43. Práticas metodológicas Sim 3 - 3 
44. Produtos tecnológicos Sim 3 - 3 
45. Marcos regulatório Sim 3 - 3 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 
 

Pela natureza do projeto e os resultados propostos, os indicadores com maiores escores 
foram aqueles relacionados com geração de conhecimento, como as práticas metodológicas 
desenvolvidas para ajustes dos modelos agroclimáticos; o próprio modelo, mapas, materiais de 
apoio as portarias do MAPA. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

12,43 0,00 12,43 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

 
O impacto institucional do desenvolvimento do ZARC do milho para Sergipe foi 

significativo, como demonstra o índice de 12,43 numa escala de -15 a 15. Todos os critérios 
verificados apresentaram avanço. As necessidades de adequações internas na Unidade em esferas 
diversas como a forma de pensar transferência tecnologia para a agrometeorologia, e suporte 
estrutural e operacional para desenvolvimento da tecnologia aumentaram consideravelmente sua 
capacidade de estabelecer redes de conhecimento para finalizar a solução tecnológica. O 
desenvolvimento do ZARC trouxe à Unidade a oportunidade de intensificar sua rede de parceiros 
internos e externos alavancando o estoque de conhecimento acumulado, sua expertise, como 
também a melhora nas condições estruturais de pesquisa (laboratórios, campos experimentais e 
biblioteca) em função da captação interna e externa de recursos.  
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nos últimos 29 anos, a cultura do milho no Brasil avançou em quantidade produzida e, 

principalmente, em produtividade, com relativa estabilidade da área plantada – indicando que 

tem ocorrido mudanças tecnológicas aplicadas aos sistemas de produção. 

No caso da expansão da área ocupada com a cultura em Sergipe, destaca-se o crescimento 

da área plantada e da produtividade em relação à média do Nordeste, associada a fatores como 

introdução de tecnologias e crescimento de investimentos privados e da oferta de crédito ao setor 

– aspectos influenciados pela larga adoção do Zoneamento de Risco Climático (ZARC) em Sergipe e 

que afetam diretamente diversos atores da cadeia produtiva. 

Nesse contexto, apesar das dificuldades para isolar os efeitos do ZARC do Milho em Sergipe 

sobre a geração do excedente econômico, os benefícios econômicos calculados como decorrentes 

da adoção da solução tecnológica indicam que para cada R$ 1,00 investido na pesquisa, 

desenvolvimento e disponibilização da tecnologia, gera-se retorno de R$ 25,55 à sociedade, 

somando um montante de R$ 306,19 milhões no período de 2004 a 2019. 

Por outro lado, os indicadores referentes ao impacto social aparecem com um percentual 

positivo decorrente exclusivamente dos fatores favoráveis apresentados pelos médios e grandes 

produtores, a partir dos quais se verifica um empenho no cumprimento da legislação trabalhista, 

(sujeito à fiscalização). Apesar disso, em relação à geração de empregos, faz-se necessária 

investigação mais aprofundada em relação ao impacto  das alterações da expansão do milho em 

Sergipe sobre a estrutura fundiária e, portanto, sobre a ocupação  da mão de obra familiar na 

região.   

Observa-se ainda que os bons índices relacionados à Gestão e Administração e ao Emprego 

e Capacitação contrapõem-se aos resultados negativos relacionados à Saúde, em especial à 

Segurança e Saúde Ocupacional. O mesmo ocorre para os aspectos ligados à Segurança Alimentar, 

uma vez que a expansão do milho em sistema de monocultivo amplia a renda e reduz a 

sazonalidade na região, elevando a capacidade de aquisição de alimentos, porém, em algumas 

regiões esse mesmo acesso ainda é restrito, com limitações sobre a disponibilidade, diversidade e 

a qualidade necessárias para alimentação saudável - no sentido definido pelo Artigo 4º Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasil, 2006).  Junto a estas questões, os estudos a 

respeito dos impactos ambientais sobre no solo e água e daqueles decorrentes da substituição de 

culturas pela monocultura do milho demandam uma preocupação a ser agregada à agenda pública 

quanto às Políticas referentes ao plantio do milho em larga escala no estado de Sergipe. 

 

7. FONTE DE DADOS 
 

A partir de cadastros de eventos realizados pela Unidade e conversas informais e 

entrevistas com pesquisadores, analistas e técnicos de ATER, foram identificados possíveis 

adotantes da solução tecnológica ZARC do milho em Sergipe, a partir da perspectiva da tomada de 

crédito segurado, ou do efeito imitação adotando-se cultivares contidas nas portarias do MAPA.  
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Para contatá-los foram enviados e-mails e feitas ligações telefônicas determinando-se 

assim o cronograma de viagens. Após contatos, foram visitados 10 produtores de milho com 

sistemas de produção diversos de milho que fizeram uso de informações do ZARC fizeram parte da 

amostragem. Os números para cada índice e indicadores correspondem à média da aplicação da 

metodologia aos dez produtores visitados. 

 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios 
Estad

o 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Carira SE 00 01 01 00 02 
Frei Paulo SE 00 01 01 00 02 
Nossa Senhora da 
Glória 

SE 00 00 01 00 01 

Simão Dias SE 01 00 00 00 01 
Pedra Mole SE 00 01 00 00 01 
Pinhão SE 03 00 00 00 03 

Total  04 03 03 00 10 
 

 
  A coleta de dados da pesquisa se deu por meio de conversas formais e entrevistas dirigidas 
a pesquisadores e técnicos agrícolas da Embrapa e da Emdagro para identificação de adotantes e 
decisões metodológicas sobre as etapas da pesquisa. As entrevistas com pesquisadores, técnicos e 
produtores foram gravadas para dirimir dúvidas do estudo, foram aplicados questionários de 
campo semiestruturados e a planilha Ambitec-Agro versão 8.15 para percepção dos impactos do 
Zoneamento agrícola de Risco Climático – ZARC do milho em Sergipe sob a perspectiva dos 
produtores adotantes da tecnologia. Os dados das planilhas foram sistematizados e feitas as 
médias por Tipo de produtor e médias gerais que se encontram nos itens 4 e 5 desse relatório  
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Função Total 

Embrapa Pesquisador 01 

Embrapa Pesquisador aposentado 02 

Embrapa Técnico agrícola 02 

Emdagro ATER pública 10 

Total  15 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função 

1 Deise Maria de Oliveira/CPATC 
Coordenação e Avaliação dos Impactos  
Ecológicos 

2 Márcio Rogers Melo de Almeida/ CPATC 
Avaliação dos Impactos Econômicos (2016 a 
2018) 

3 Maria Geovania Lima Manos 
Avaliação dos Impactos Econômicos e Emprego 
(2019) 

4 Neíza Cristina Santos Batista Avaliação dos Impactos Sociais (2016) 

5 Paulo César S. de Carvalho Custos (2019) 

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

Colaborador Instituição 

1 Ana Alexandrina Gama da Silva Pesquisadora da Embrapa – CPATC (aposentada) 

2 Hélio Wilson Lemos de Carvalho Pesquisador da Embrapa – CPATC 

3 Emanuel Richard Carvalho Donald 
Pesquisador Aposentado da Embrapa – CPATC 
(aposentado) 

4 José Gouveia de Figueiroa  Analista da Embrapa – CPATC (aposentado) 

5 Técnicos Extensionistas Emdagro 

6 Marcos Aurélio Santos Silva Pesquisador da Embrapa – CPATC 

7 Gestores de instituição financeira  Execução de crédito agrícola e Proagro 

8 Produtor I/SE  

9 Produtor II/SE  

10 Produtor III/SE  

11 Produtor IV/SE  

12 Produtor V/SE  

13 Produtor VI/SE  

14 Produtor VII/SE  

15 Produtor VIII/SE  

16 Produtor IX/SE  

17 Produtor X/SE  

 


