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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 

PELA EMBRAPA 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1. Nome/Título 

“Cultivo de café sombreado em área de regeneração natural” 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

A tecnologia avaliada está vinculada ao objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) 
conforme abaixo: 

 
Benefícios para o Público Alvo 

 Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

X Inclusão da Agricultura Familiar 

X Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

X Sustentabilidade dos Biomas 

X Avanço do Conhecimento 

 Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

 

1.3.1. Introdução  
 

Buscando maior consonância com o desenvolvimento de tecnologias de 
menor impacto ambiental, o uso da tecnologia de cultivar o cafeeiro em ambientes 
naturalmente arborizados foi apresentada como uma proposta de aproveitamento 

sustentável de remanescentes florestais em estágio secundário de regeneração. 
Embora o cafeeiro, por ser uma espécie originária de florestas caducifólias da 

Etiópia, seja adaptada a um moderado nível de sombreamento (20 a 40%), no 
Brasil, estima-se que mais de 90% das lavouras sejam de conduzidas a pleno sol, 
inclusive a produção diferenciada para mercados orgânicos, desconsiderando os 

benefícios das árvores sobre a biodiversidade, ciclagem de nutrientes, fertilidade do 
solo e a qualidade do café (RICCI, 2002; MOREIRA,2004). 

 
O caráter inovador desta tecnologia se deve à implantação de lavouras de 

café em áreas com sub-bosque pré-existente, visto que, para o sombreamento de 

cafezais, o plantio das espécies arbóreas é realizado, normalmente, 
concomitantemente ao plantio dos cafeeiros (MOREIRA, 2004). E, por essa razão, 
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considerou-se que, embora até o momento apenas um cafeicultor tenha implantado 

uma lavoura de café utilizando a tecnologia em questão, a avaliação do seu impacto 
é pertinente, pois garante a possibilidade de acompanhamento e comparação a 

médio e longo prazo, considerando-se o caráter permanente desta cultura. 
 

A área avaliada no presente estudo possui cerca de 0,76 ha e foi estabelecida no 

Sítio Santa Terezinha pertence ao Sr. José Sávio Muruci, que está localizado a 
noroeste do Estado do Rio de Janeiro no distrito de Purilândia município de 

Porciúncula. A área total da propriedade é de 72 há, onde a produção de café e 
banana são as atividades mais importantes e dividem o espaço com o cultivo de 
pupunha, gado de corte e de leite. Com exceção dos dois últimos, gado de corte e 

de leite, a produção é certificada como orgânica pelo Instituto Biodinâmico (IBD), em 
projeto do SEBRAE/RJ. Vale destacar que este agricultor possui um perfil bastante 

diferenciado, formado em biologia é, também, estudante da pós-graduação em 
agricultura orgânica da UFRRJ/EMBRAPA. 

 

Com um total de 2100 pés de café, o cultivo em estudo está inserido em uma 
área coberta por uma vegetação secundária natural, conforme pode ser visto na 

Figura 1. A área contígua a esta detém características semelhantes,  mas no 
momento, não possui um cultivo comercial. Todo o processamento da produção 
ocorre no interior da propriedade que conta com terreiro, secador, torrador e moedor 

próprios. A comercialização é feita de forma direta no mercado local e parte na 
cidade do Rio de Janeiro. 

 
O empreendimento é executado em sistema de “parceria” com um agricultor 

da região e também com a participação de diaristas nos períodos críticos da cultura. 

Esta parceria está formalizada em contrato e segue os critérios do regime especial 
de contribuição do INSS.  

 
1.3.2   Caracterização da área  

 

Para a implantação do presente estudo, foi necessária a realização de uma 
caracterização prévia da área experimental, tomando-se dados relativos às 

características de relevo, altitude, composição florística, entrada de luz, entre outras, 
o que gerou o conjunto de informações que serão apresentadas a seguir, as quais 
servirão para subsidiar o monitoramento do crescimento e desenvolvimento dos 

cafeeiros, como também auxiliar na tomada de decisão sobre as práticas de manejo 
a serem adotadas futuramente. Para a caracterização da área foram realizados os 

seguintes procedimentos: 
 

 1.3.2.1    Parcelamento da área experimental 

 

A área experimental total foi dividida em 12 subparcelas, as quais foram 

devidamente medidas e demarcadas, considerando-se sua posição em relação ao 
eixo X e Y, cujas metragens estão detalhadas na Figura 2.  
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Figura 1. Vista geral da área de sub -bosque 
onde foi implantado o cafezal com 
detalhamento das parcelas. Porciúncula, RJ, 
Fevereiro/2010 

 Figura 2. Subdivisão da área total em 
12 subparcelas e suas respectivas 
medidas. 

 
1.3.2.2.  Declividade  

 

Após a medição da área, foram tomados os dados de declividade  de cada 
uma das 12 subparcelas, assim como a declividade média do terreno (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Declividade das subparcelas, em Graus (°), tomadas em 
dois pontos diferentes. 

Subparcelas Ponto 1 Ponto 2 Média 

1 10,0 15,5 12,8 

2 30,0 32,5  31,3 
3 25,5 17,0 21,3 
4 22,0 28,0 25,0 

5 11,0 9,0 10,0 
6 9,5 17,0 13,3 
7 25,0 20,5 22,8 

8 18,5 16,0 17,3 
9 10,0 8,0 9,0 
10 5,0 7,0 6,0 

11 9,5 9,0 9,3 
12 11,7 12,5 12,1 

 
1.3.2.2.1.   Determinação da declividade média das subparcelas 

 

Esta atividade foi realizada com auxílio de um clinômetro digital apoiado sobre 

uma base de tubo de PVC rigido, medindo 2 metros de comprimento. Foram 
mensurados dois pontos em cada subparcela, sendo estes pontos selecionados em 
relação a maior e menor declividade do terreno. Na Tabela 1 encontram-se os 

valores tomados em dois pontos de cada subparcela, bem como o valor médio.  
A maior declividade foi observada na parcela 02, que apresentou 32,5°, 

enquanto que a menor foi obtida na parcela 10, apenas 5°, conforme pode ser 
observado na Figura 3. 
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Em geral, foi observado uma declividade mais acentuada nas parcelas que 

ficaram à esquerda da área experimental, tais como as subparcelas 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 
8 enquanto que ficaram à direita (5, 9, 10, 11 e 12), apresentaram os menores 

valores de declividade. 
 

1.3.2.2.2  Declividade do terreno  

 

Para a obtenção da declividade do terreno foram utilizados os dados de 

elevação do GPS e dados da distância das extremidades das parcelas em relação 
ao eixo X e Y. 

Estes dados foram inseridos no programa Surfer 6.1, a fim de gerar mapas de 

elevação do terreno, conforme as Figuras 4 e 5, nas quais os valores do eixo X, Y, Z 
e das curvas de níveis estão expressos em metros. Por meio da perspectiva 

tridimensional é possível verificar facilmente quais são as parcelas com maior 
declividade que, consequentemente, trazem os maiores desafios em termos de 
desenvolvimento de uma cultura comercial. 

 

 

 

 
Figura 3. Declividade de cada subparcela.  Figura 4 – Mapa de declividade do terreno. 

 

 
Figura 5. Elevação do terreno em mapa de perspectiva 
tridimensional. 
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1.3.2.3. Entrada de luz 

 

 A entrada de luz no interior das subparcelas é variável e depende de 

muitos fatores ambientais, tais como o número de árvores presentes, o tamanho e 
tipo das copas, o que resulta em uma maior ou menor grau de abertura do dossel. A 
seguir serão apresentadas a descrição desses elementos. 

 
1.3.2.3.1.   Abertura do Dossel  

 
Para avaliar a abertura do dossel e, consequentemente, a entrada de luz, 

foram executadas duas fotos hemisféricas em pontos diferentes de cada subparcela. 

Utilizou-se máquina fotográfica marca Nikon, série D80, com lente de 8 mm (‘olho de 
peixe’), que fornece uma abertura de aproximadamente 180º, fazendo fotografias, 

em nível, com a parte inferior da câmera na direção norte, registrada a 1m de altura 
a partir da superfície do solo, com ajuda de uma bússola. As fotografias capturadas 
foram submetidas ao programa Gap Light Analyzer 2.0, a fim de obter a 

porcentagem da abertura do dossel. Na Tabela 2 estão apresentados os valores 
médios de abertura de dossel, e na Figura 6, foi reproduzido a área de trabalho do 

programa Gap Light Analyzer 2.0. 
 

Tabela 2.  Abertura de Dossel média e número de 
árvores presentes na subparcela. 

Subparcela Abertura média do dossel (%)   

1 57,9 
2 63,5 
3 54,6 

4 39,3 
5 59,9 
6 70,5 

7 49,6 
8 40,9 
9 79,0 

10 68,2 
11 56,6 

 12 45,1 

 

De maneira geral, observa-se que a oito das 12 subparcelas, apresentaram 
valores de Abertura de Dossel acima de 50%, resultando que apenas uma 

subparcela apresentou restrição à entrada de luz. A subparcela 09 apresentou o 
maior valor de abertura do dossel (79,0%), enquanto a subparcela 04, o menor valor 
(39,3%).  
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1.3.2.3.2. Levantamento das espécies arbóreas presentes nas subparcelas.  

 
 Para complementar as informações sobre a área experimental em estudo, 

foi realizado um levantamento do número de indivíduos e das espécies arbóreas 
presentes em cada subparcela. Foram encontradas 115 árvores pertencentes a 

cerca de 20 espécies diferentes (Tabela 3). As parcelas 4 e 8 foram as que 
apresentaram maior número de elementos arbóreos, 14 e 15, respectivamente, 
enquanto as subparcelas 6 e 9 foram as que apresentaram os menores números, 3 

e 6, respectivamente. 
 Cada árvore foi posicionada, em metros, considerando-se o fuste das 

árvores em relação aos eixos X e Y das subparcelas, sem levar em consideração a 
inclinação das árvores. Tais informações são relevantes, pois a quantidade de luz 
que incide em cada subparcela varia de acordo com o posicionamento das árvores 

em relação ao movimento do sol. 
 

Tabela 3. Quantidade, nome vulgar, nome científico e tipo de copa das 
espécies arbóreas encontradas nas subparcelas experimentais. 
Porciúncula, RJ, Setembro/2013. 

 
quanti
dade 

Nome vulgar Nome científico Tipo de copa 

Parcela 1 

1 Pata-de-vaca Bauhinia forf icata   aberta 

2 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   meio fechada/aberta 

2 Canafístula Peltophorum dubium   aberta 

1 Jacarandá de catana Platypodium elegans    aberta 

1 Jacarandá Dalbergia nigra   aberta 

4 Embaúba Cecropia sp.  2 meio fechada /2 aberta 

1 Garapa Apuleia leiocarpa   aberta 

Parcela 2 

1 Garapa Apuleia leiocarpa   aberta 

3 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   aberta 

1 Jacarandá de catana Platypodium elegans ?   aberta 

1 Araticum? Anonaceae   meio fechada 

1 Açoita cavalo Luehea sp.   meio fechada 

1 Esperta Moraceae   aberta 

1 Tambú?    meio fechada 

1 Pata-de-vaca Bauhinia forf icata   fechada 

Parcela 3 

1 Cinco folhas Sparattosperma leucanthum   aberta 

2 Bico de pato Machaerium nyctitans   fechada 

2 Jacarandá de catana Platypodium elegans ?   aberta 

5 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   1 fechada/ 4 abertas 

3 Tamanqueira Aegiphila sellow iana   aberta 

Parcela 4 1 Maria preta    meio fechada 

 
Figura 6. Reprodução da área de trabalho Gap Light Analyzer 2.0, 
com foto hemisférica. 
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6 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   aberta 

1 Indeterminada    fechada 

2 Cinco folhas Sparattosperma leucanthum   aberta 

1 Vinhatico Plathymenia foliosa?   aberta 

1 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

1 Araticum? Anonaceae   fechada 

1 Jacarandá de catana Platypodium elegans ?   aberta 

Parcela 5 

1 Cinco folhas Sparattosperma leucanthum   meio fechada 

4 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

2 Pata-de-vaca Bauhinia forf icata   fechada 

3 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   aberta 

Parcela 6 3 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha  1 aberta /2 meio fechada 

Parcela 7 

6 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   3Aberta/  3meio fechada 

1 Angico Anadenanthera sp.   aberta 

1 Açoita cavalo Luehea sp.   fechada 

Parcela 8 

9 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha  3 meio fechada /6 aberta 

1 Vinhatico Plathymenia foliosa?   aberta 

2 Cinco folhas Sparattosperma leucanthum   aberta 

3 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

Parcela 9 
5 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

1 Cinco folhas Sparattosperma leucanthum   aberta 

Parcela 10 

1 Cinco folhas Sparattosperma leucanthum   aberta 

2 Embaúba Prateada Cecropia sp.   aberta 

5 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

Parcela 11 

2 Embaúba Prateada Cecropia sp.   aberta 

6 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

2 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   meio fechada/aberta 

Parcela 12 

1 Pau Jacaré Piptadenia gonoacantha   aberta 

4 Embaúba Cecropia sp.   aberta 

1 Fedegoso Lauraceae ?   aberta 

 
Em setembro de 2012, mês em que algumas espécies já tinham perdido grande 

parte de suas folhas, avaliou-se a altura (h) e o tamanho (comprimento e largura) do 
maior diâmetro de copa, bem como a abertura da copa: aberta, meio fechada e 

fechada.   

 
Figura 7. Posicionamento das árvores dentro das 

subparcelas, e valores da abertura das copas. 
 

1.3.2.4. Plantio das mudas de cafeeiro e de bananeiras. 
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Após a caracterização inicial da área, procedeu-se sua a roçada manual que 

foi seguida do coveamento e da correção da acidez do solo, com base nos 
resultados da análise do solo de cada subparcela, o que resultou em dosagens 

diferenciadas de acordo com acidez encontrada, variando de 200 a 800g por cova. A 
adubação de plantio foi realizada com 10 litros de composto e a adubação de 
cobertura foi feita com torta de mamona, cinza de lenha e cama de frango, 

dependendo da disponibilidade e do preço. 
O plantio das mudas de cafeeiro e de bananeiras ocorreu em janeiro de 2013. 

Foram plantadas cafeeiros da cultivar Catucai 785/15, estabelecidas no 
espaçamento 3,0 m x 1,0 m. Nas mesmas linhas dos cafeeiros foram plantadas 
mudas de bananeiras Grand Naine (Musa spp), no espaçamento 12 m x 5 m. As 

espécies plantadas apresentaram bom desenvolvimento (Foto 1). 
As entrelinhas do café também são cultivadas com espécies anuais, como o 

feijoeiro (Phaseolus vulgaris L) e o amendoin (Arachis hypogaea L.), cujas sementes 
são originadas de cultivos locais. 

 

 
Foto 1. Aspecto geral de uma das subparcelas experimentais. Porciúncula, RJ, Julho/2014.  

 

1.3.2.5. Resultados Preliminares. 

 

 Os cafeeiros encontram-se com desenvolvimentos satisfatório, porém já se 
percebe variações em função das diferenças microclimáticas existentes em cada 

subparcela, em função do sombreamento proporcionado pelas espécies arbóreas. 
Nas subparcelas onde a abertura de dossel é menor (maior sombreamento), os 

dados apontam para uma tendência de os cafeeiros apresentarem menor 
crescimento em altura, menores valores de diâmetros de caule e da copa, menor 
número de pares de ramos e maior área foliar (Tabela 4).  

Uma vez que os cafeeiros ainda estão em fase de crescimento, os dados de 
produção disponíveis dizem respeito apenas ao primeiro ano de colheita, tendo sido 

obtidas 5 sacas, mas que por ser uma produção exordial, pode não guardar relações 
precisas com as safras vindouras. Da mesma forma, não foi possível a obtenção dos 
dados relacionados à classificação do grão de café e à qualidade de bebida. 

 Em relação à incidência de pragas e doenças dos cafeeiros, os dados 
levantados em dezembro de 2014, quando havia chovido ainda muito pouco, as 

plantas encontravam-se com percentual zero de ocorrência de ferrugem (Tabela 5). 
 

Tabela 4. Altura, diâmetros do caule e da copa, número de pares de ramos e área 
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foliar dos cafeeiros em função das subparcelas (tratamentos). 

Porciúncula, RJ, Julho/2014. 

Subparcela 
Abertura 

do dossel 
(%) 

Altura 
Diam Caule 

(mm) 

Diam 
copa  
(cm) 

N° pares de 
ramos  

Área Foliar 
(mm2) 

1 57,9 78,27 12,28 84,33 11,60 621,8 

2 63,5 83,13 12,12 88,60 11,53 866,4 

3 54,6 75,20 11,30 80,47 9,87 744,9 

4 39,3 76,27 11,99 79,07 9,67 722,6 

5 59,9 86,67 12,39 93,67 11,93 551,5 

6 70,5 98,60 13,47 99,60 14,13 519,6 

7 49,6 69,00 11,33 72,40 9,40 775,9 

8 40,9 86,07 12,72 80,20 11,20 645,2 

9 79,0 108,87 15,38 109,07 16,27 634,8 

10 68,2 109,60 15,31 110,87 15,20 736,7 

11 56,6 96,33 13,34 95,67 12,93 861,8 

12 45,1 99,13 13,50 88,80 12,40 985,5 

(*) Quanto maior a abertura do dossel, menor o sombreamento das espécies arbóreas. 

 
Tabela 5. Ocorrência de ferrugem e de bicho mineiro. Porciúncula, RJ, 09/12/2014. 

Subparcela 
Abertura 

do dossel (%) 

Ocorrência de pragas e doenças  

Ferrugem (%) Bicho mineiro (%) 

1 57,9 0 26,7 

2 63,5 0 20,0 

3 54,6 0 21,7 

4 39,3 0 21,7 

5 59,9 0 16,7 

6 70,5 0  9,4 

7 49,6 0 20,0 

8 40,9 0 10,0 

9 79,0 0 15,3 

10 68,2 0   3,3 

11 56,6 0   5,0 

12 45,1 0 16,9 

 

1.4. Ano de Lançamento: 2013 

1.5. Ano de Início de adoção: 2013 

1.6. Abrangência 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES X PR  

BA  AM  GO  MG X RS  

CE  AP  MS  RJ X SC  

MA  PA  MT  SP X  
PB  RO   
PE  RR  
PI  TO  
RN   
SE  

  

1.7. Beneficiários 

Esta tecnologia está sendo adotada por apenas um agricultor localizado no 

Estado do Rio de Janeiro, porém pode-se afirmar que, de forma geral, os benefícios 
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desta tecnologia podem ser expandidos para grande parte dos produtores rurais 

envolvidos na cadeia agroalimentar da produção orgânica de café da região sudeste 
do Brasil, que disponham de áreas em regeneração natural capazes de oferecer 

sombra. 

2.  IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

  De acordo com o seu terceiro levantamento, a CONAB estima que a safra do 

maior produtor mundial de café, o Brasil, de 2015 será de 42,15 milhões de sacas 
beneficiadas em uma área total de 1.930,1 mil hectares, sendo que essas 

informações serão confirmadas após a realização do quarto levantamento que é 
feito em dezembro, após a colheita. O café arábica, em uma área de 1.774,1 mil 
hectares representa cerca de 74,2% da produção da qual estima-se que sejam 

colhidas 31,3 milhões de sacas (CONAB, 2015). 
 

 O estado do Rio de Janeiro possui apenas 12.568 ha de café em produção, o 
que representa menos de 1% da área total cultivada no Brasil. A mesma proporção, 
1%, é observada para a produção, cuja safra está estimada em 309 mil sacas 

beneficiadas. No entanto, a produtividade de 24,63 sacas por hectare é cerca de 
13% maior que a média nacional, que é de 21,84 sacas (CONAB, 2015). 

 
 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2013) em 2013 os 10,7 mil hectares plantados com café no Noroeste Fluminense   

representaram 80% da área total cultivada no estado, 13,3 mil hectares. Enquanto a 
produção deste ano no estado foi de 16,8 toneladas, no Noroeste Fluminense 

produziu-se 12,2 toneladas revelando a importância desta cultura para a região. 
 

O Sr José Sávio pertence à Associação dos Produtores Orgânicos do 

Extremo Noroeste Fluminense (APROENF) pois não há uma organização específica 
de cafeicultores orgânicos na região. Este agricultor realiza o processamento de sua 

produção de forma individual dentro de sua propriedade e conta com terreiro, 
secador, torrador e moedor próprios. A comercialização é feita de forma direta no 
mercado local e outra parte na cidade do Rio de Janeiro Janeiro sendo intermediada 

por parentes próximos, caracterizando-se como uma comercialização de circuito 
curto. O café é vendido como orgânico e recebe a certificação do Instituto 

Biodinâmico (IBD), projeto em parceria com o SEBRAE/RJ.  O Sr. José Sávio é 
biólogo e também atua na região como consultor do SEBRAE na área de 
agroecologia. 

  
Os insumos para a produção são obtidos localmente, alguns na própria 

unidade produtiva, como parte do esterco utilizado, assim como a matéria orgânica 
provenientes da adubação verde, de podas e roçadas. Outros insumo vem de fora 
da propriedade como o termofosfato, calcário, cama de frango, torta de mamona 

entre outros. 
 

Segundo PONCIANO (2009) há uma tendência de aumento da produção de 
cafés diferenciados visando atender as demandas de mercado por cafés de alta 
qualidade, que aliem equilíbrio ecológico, econômico e social. Esta experiência 

inovadora, por estar localizada na mais importante região cafeeira do Rio de Janeiro, 
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pode impulsionar mudanças no padrão tecnológico que resultem em maior valor 

agregado para o produto e mais sustentabilidade para o ambiente. 
 

3.  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

Para a avaliação de impactos econômicos a metodologia de referência 
utilizada pela Embrapa baseia-se no cálculo do excedente econômico gerado pela 

tecnologia, sendo que há quatro diferentes aspectos passíveis de serem 
mensurados: 1- incremento de produtividade; 2 – redução de custos; 3 – 

expansão da produção para novas áreas e 4 - agregação de valor (AVILA et al., 
2008). A tecnologia em questão poderia ser enquadrada em qualquer um dos quatro 

aspectos, listados acima mas optou-se por utilizar a agregação de valor, pois é o 

tema que mais impacta os resultados finais. 

Tabela 6 - Benefícios econômicos devido à obtenção de renda por agregação de 

valor 

Ano 

Renda 
com 

Produto 

Anterior  
R$/ha  

Renda 
com 

Produto 

Atual  
R$/ha 

Renda 

Adicional 
Obtida 
R$/ha 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 

Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção (há) 

Benefício  
Econômico  

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

2014     0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2015 657,89  5.263,16 4.605,27 30% 1.381,58 0,76 1.050,00 

 
3.2.   Análise dos impactos econômicos 
 

Para a avaliação dos impactos econômicos foi feita a comparação utilizando-
se uma estimativa de custos do modelo de produção convencional adotado na 

região e do modelo inovador adotado pelo agricultor. O agricultor, além de ser 
consultor, é descende de família de agricultores tradicionais da região e, por isso, 
possui bom conhecimento da cafeicultura praticada localmente.  Espera-se que em 

2016 seja possível realizar um acompanhamento contínuo para o levantamento mais 
preciso dessas informações. 

 
Os resultados são muito expressivos e, por isso, merecem explicação 

detalhada (ver tabela 6). Grande parte do sucesso econômico desta produção não 

se deve a inovação tecnológica propriamente dita, e sim ao processamento 
realizado dentro da porteira, diferenciação da produção e a sua comercialização 

direta. Por essa razão, considerou-se que a participação da EMBRAPA estaria em 
torno dos 30% do resultado final. 

 

Destaca-se que o agricultor agregou à tecnologia proposta pela EMBRAPA 
outras práticas agrícolas como o plantio de bananeira nas entrelinhas do cafezal, 

bem como o cultivo de amendoim e feijão. Embora a inovação tecnológica tenha o 
benefício de permitir a incorporação dessas tecnologias, o valor econômico obtido 
com essas culturas não foi aqui computado. 

 
3.3. Fonte de dados 
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 Os dados foram coletados diretamente com o produtor, o qual utilizou de suas 

anotações e do seu conhecimento empírico da cafeicultura desenvolvida na região.  
 

4.   AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

4.1.  Avaliação dos Impactos 

A avaliação dos impactos sociais teve como base as informações prestadas 

pelo Sr. José Sávio, proprietário do Sítio Santa Terezinha, localizado no distrito de 
Purilândia, Porciúncula/RJ, onde a inovação tecnológica foi implantada. Também 

colaborou com os trabalhos a pesquisadora Dra Marta dos Santo F. Ricci da 
Embrapa Agrobiologia idealizadora do projeto.  

 
4.1.1.  Impactos Sociais 

 

A Tabela 7 abaixo apresenta o resumo da avaliação dos impactos no “aspecto 
emprego” gerados pela adoção da tecnologia cultivo de café sombreado em área de 
regeneração natural. Utilizou-se como parâmetro de comparação o cultivo 

convencional praticado na região, que é feito, predominantemente, em monocultivo a 
pleno sol. O indicador “capacitação” totalizou um coeficiente de impacto de 5,3.  Não 

foram realizadas capacitações formais, o trabalho necessário para mostrar ao 
agricultor as vantagens do novo sistema ocorreu informalmente através de visitas ao 
campo, onde foram discutidas e avaliadas as possibilidades de desenvolvimento da 

cultura do café e, por essa razão, considerou-se que a opção “local de curta 
duração” seria a mais compatível com o trabalho efetivamente realizado. Como a 

área destinada ao cultivo é bastante irregular e acidentada, e foi adotado a 
metodologia de cultivo orgânico que exige habilidades específicas sobre as 
estratégias de manejo a serem adotadas, considerou-se que para a replicação da 

experiência será necessário realização de curso de capacitação em nível técnico. 
Destaca-se também, que o produto final é processado e embalado na própria 

unidade e que são necessários conhecimentos específicos sobre esses 
procedimentos os quais, para serem reproduzidos, necessitam de treinamentos e 
capacitações. 

 
Tabela 7 - Impactos sociais – Aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média Geral 

Capacitação Sim 5,3 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 5,3 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 10,5 

Qualidade do emprego  Sim 12,0 

 
Quanto às “oportunidades de emprego local qualificado” geradas pela adoção 

da tecnologia, o coeficiente de impacto estimado foi de “5,3”, sendo que a utilização 
de funcionários que residem próximos ao local do empreendimento, resultou num 

grande aumento do coeficiente, sendo esta a maior contribuição para sua alteração 
positiva. A exigência de um nível mais elevado de qualificação para o desempenho 
da atividade também resultou em grandes aumentos nos componentes relacionados: 

braçal e técnico médio. 
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Como a cultura do café é perene, exige uma perspectiva de atuação de longo 

prazo e, considerando essas características, foi estabelecido um contrato de 
parceria com agricultor residente no entorno, o que resultou um grande aumento no 

componente e na escala de ocorrência. O envolvimento do proprietário e da sua 
família em diferentes etapas do processo de produção e processamento também 
resultaram em grande aumento nos componentes e na escala de ocorrência. Por 

essa razão o item “oferta de emprego e condição do trabalhador” resultou em um 
coeficiente de impacto de 10,5 que é relativamente alto. No item “qualidade do 

emprego” devido à obediência à legislação trabalhista, obteve-se um grande 
aumento dos componentes, gerando um coeficiente de impacto igual a 12. 
 
Tabela 8 - Impactos sociais – Aspecto renda 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de renda do estabelecimento Sim 15,0 

Diversidade de fonte de renda Sim 6,0 

Valor da propriedade  Sim 12,8 

 
Na Tabela 8 são apresentados os resultados da avaliação do aspecto renda, 

sendo que o primeiro indicador “geração de renda do estabelecimento” apresentou 
grande aumento em todos os quatro componentes avaliados, evidenciando a 
expectativa otimista do proprietário do cafezal. Em razão do aumento de períodos 

secos, sem chuva, a produtividade dos cafezais, que são cultivados a pleno sol na 
região, tem sido afetada de forma negativa, mas o mesmo não foi observado no 
cultivo sombreado em área de regeneração natural, resultando numa maior 

segurança e estabilidade na obtenção da renda desejada. Por ter um preço 
diferenciado do mercado convencional e permitir um armazenamento por longo 

prazo, o montante de renda obtido e a sua distribuição foram afetadas 
positivamente.  

 

  A inovação tecnológica também promoveu uma grande alteração positiva do 
componente “valor da propriedade” em razão da melhora substancial da 

conservação dos recursos naturais que o cultivo sombreado oferece, por proteger 
mais o solo dos efeitos negativos do sol e das chuvas. Os cultivos orgânicos, por 
não utilizarem agrotóxicos, possuem maior facilidade em se adequarem às 

exigências da legislação ambiental, componentes que resultaram em um impacto 
positivo de 12,8. Com ajustes e adaptações, esta tecnologia poderá ser utilizada 

para promover a exploração econômica da Reserva Legal de forma sustentável, 
conforme previsto na nova lei florestal do Brasil, a Lei 12.651 que está em vigor 
desde 28 maio de 2012 (BRASIL, 2012). 

 
O resumo dos impactos no “aspecto saúde e segurança” estão consolidados 

na Tabela 9. Em comparação com o cultivo convencional praticado na região, os 
indicadores “saúde ambiental e pessoal”, “emissão de poluentes atmosféricos”, 
“geração de contaminante do solo” foram significativamente afetados, tendo 

apresentado um grande coeficiente de aumento nos seus componentes, resultante 
do manejo do cafezal que prescinde do uso de aração e gradagem, prevenindo da 

erosão e também protegendo o ambiente do efeito negativo dos agrotóxicos. O 
amplo uso de cobertura morta também ajuda a preservar a estrutura natural do solo. 
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 A questão da saúde do trabalhador frente ao uso de agrotóxicos é uma das 

questões mais importantes que a agricultura brasileira tem enfrentado nos últimos 
anos, onde os efeitos negativos sobre a população em geral também são 

preocupantes (INCA, 2015). Por essa razão, o coeficiente do indicador “Segurança e 
saúde ocupacional” apresentou grande diminuição nos componentes 
“periculosidade” e “agentes químicos”, cuja escala de ocorrência vai até o entorno 

das áreas devido à deriva de produtos que, neste caso, deixou de acontecer. A 
menor amplitude térmica observada em áreas com sombreamento resultaram em 

uma grande diminuição no coeficiente do componente “calor/frio”, em cuja escala de 
ocorrência se estendeu até nível local. O mesmo comportamento foi observado no 
componente “ruído”, cujos benefícios se deram devido ao preparo do solo ter sido 

feito manualmente quando o usual é o preparo com aração e gradagem realizado 
por tratores. A prevenção do efeito negativo sobre a saúde do trabalhador resultante 

da vibração pelo uso de tratores teve escala de ocorrência local. O mesmo se deu 
com a exposição à agentes biológicos, que pode ser descrito como sendo um dos 
poucos riscos associados à agricultura orgânica, e por isso recebeu um moderado 

aumento em seu componente. 
 

 O indicador Segurança Alimentar, juntamente com o indicador “geração de 
renda do estabelecimento” foram os que apresentaram maior média geral (15,0) na 
avaliação dos impactos sociais. Os três componente “garantia da produção”, 

“quantidade de alimento” e “qualidade nutricional do alimento”, apresentaram grande 
aumento em seus coeficientes. O ambiente mais equilibrado devido à manutenção 

do sombreamento permitiu maior garantia de produção e, consequentemente, gerou 
reflexos positivos na quantidade dos alimentos. Os elementos mais importantes que  
afetaram a qualidade nutricional desse alimento são a garantia de ausência de 

agrotóxicos, a colheita manual, que permite a correta seleção de grãos e o 
processamento artesanal realizado pelos próprios proprietários. 

 
Tabela 9 - Impactos sociais – Aspecto saúde e segurança 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 9,0 

Segurança e saúde ocupacional Sim 7,4 

Segurança alimentar Sim 15,00 

 

 
Os resultados da avaliação do “aspecto gestão e administração” apresentam-

se resumidos na Tabela 10. O indicador “dedicação e perfil do responsável” 

apresentou grande aumento nos componentes “horas de permanência no 
estabelecimento”, “engajamento familiar” e “sistema de certificação/rotulagem”. 

Embora o agricultor já possua outras áreas com cultivo de café, este novo cultivo 
exigiu maior engajamento e permanência da família. A comercialização visando 
atingir um público diferenciado também tem exigido o uso de certificação e o 

desenvolvimento de rotulagem apropriada. Os desafios da adoção de tecnologias 
inovadoras exigem abertura permanente para a aquisição de novos conhecimentos 

e informações resultando que o componente “capacitação dirigida a atividade” 
apresentasse ao menos um moderado aumento, resultando num coeficiente de 
impacto do indicador de 8,5 pontos. Nos próximos anos pretende-se avançar no uso 

de um sistema contábil e na construção de um “modelo formal de planejamento”. 
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O indicador “condição de comercialização” recebeu pontuação final de 8,3. Os 

componentes “venda direta antecipada/cooperada”, “processamento” e 
“armazenamento local” apresentaram grande aumento nos seus coeficientes. Toda a 

produção é comercializada de forma direta ao consumidor final em associação com 
parceiros locais, sendo que o processamento e armazenamento são realizados na 
propriedade, em local especialmente construído para essa finalidade. Ressalta-se 

que essas características não são inerentes à tecnologia de cultivo do cafeeiro 
sombreado em área de regeneração natural, mas sim decorrentes das oportunidade 

de mercado geradas a partir dessa forma inovadora e ambientalmente correta de 
produzir. Os componentes “transporte próprio” e “propaganda/marca própria” 
perceberam pequeno aumento em seus coeficientes. O primeiro devido a apenas 

parte do transporte até o consumidor final ser realizado pelo proprietário e, o 
segundo, porque a marca própria ainda está em processo de construção. 

 
Em relação ao indicador de “disposição de resíduos” o coeficiente final foi 6,0. 

A variável de tratamento de resíduos da produção recebeu grande aumento em seus 

componentes, pois toda a casca do café despolpado retorna ao ciclo produtivo, mas 
a variável de resíduos domésticos não se mostrou aplicável, pois no momento o 

proprietário não está residindo na propriedade. 
 
O ultimo indicador dos impactos sociais é o aspecto “relacionamento 

institucional”, o qual recebeu 10,5 pontos em seu coeficiente final. A variável de 
alcance institucional percebeu grande aumento em seus três componentes. No 

“associativismo/cooperativismo” isso correu em razão da sua participação na 
Associação Orgânica regional. No componente “filiação tecnológica nominal” esse 
aumento ocorreu pelo fato do agricultor estar ligado ao movimento de agricultura 

orgânica e no componente “utilização de assessoria legal/vistoria” pela certificação 
realizada pelo Instituto Biodinâmico (IBD) para fins de obtenção de selo orgânico. 

 
Tabela 10 - Impactos sociais – Aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 8,5 

Condição de comercialização Sim 8,3 

Disposição de resíduos  Sim 6,0 

Relacionamento institucional Sim 10,5 

 
4.2. Análise dos Resultados 
 

A tecnologia de cultivo do cafeeiro sombreado em área de regeneração 
natural promove impactos sociais positivos desde o âmbito da propriedade rural, 
onde está estabelecido, até atingir seu entorno e os consumidores, resultando em 

um Índice Geral de Impacto Social igual a 8.83. A tecnologia apresentou coeficientes 
de impacto positivos em todos os 14 indicadores avaliados, sendo que somente em 

um dos 79 componentes avaliados se observou coeficiente de alteração do com 
impacto negativo para o desempenho da tecnologia (componente “agentes 
biológicos” para o aspecto “segurança e saúde ocupacional”). 

 
Este resultado permite afirmar com bastante segurança que a tecnologia é 

recomendável para utilização em campo e poderá ter sua aplicação disseminada em 
larga escala. As futuras avaliações desta iniciativa trarão contribuições mais efetivas 
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da evolução dos aspectos sociais e também poderão ser enriquecidos com novos 

exemplos que se juntarão a este. 
 

 
Média Geral 

8,83 

 
 
4.3.  Impactos sobre o Emprego 
 

Para a implantação da tecnologia na propriedade do Sr. Sávio foi necessário 

a contratação de um funcionário, o qual a desenvolve em regime de parceria. 
Porém, a tecnologia tem requisitado maior participação da família no processamento 
e comercialização da produção e o agricultor manifestou sua percepção de que em 

breve, com o aumento da produção, haverá espaço para que uma pessoa se 
dedique exclusivamente a essa atividade. 

 

5.  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

5.1.  Avaliação do impacto ambiental 
 

5.1.1.  Alcance da Tecnologia 
 

O alcance da tecnologia, de acordo com Rodrigues (2008), diz respeito à 

escala geográfica que influencia a atividade, sendo “definido pela abrangência (área 
total cultivada com o produto ou dedicada à atividade, em hectares) e a influência 

(porcentagem dessa área à qual a tecnologia se aplica)”. Para a avaliação de 
impactos da tecnologia de “cultivo do cafeeiro sombreado em área de regeneração 
natural” considerou-se a área de “abrangência” como sendo toda a área de 

regeneração natural existe no Bioma Mata Atlântica, contudo não é possível exprimir 
essa área em números por não existir estimativas do seu tamanho. E como 

influencia considera-se toda a área de regeneração natural desse Bioma que não 
tenha seu uso agrícola impossibilitado devido a condições legais (APP). 

 
5.1.2.   Eficiência Tecnológica 
 

Os indicadores relativos à eficiência tecnológica de “cultivo do cafeeiro 
sombreado em área de regeneração natural” estão resumidos na Tabela 11. O fato 
da agricultura orgânica prescindir, em grande parte, do “uso de agroquímicos” 

utilizados pela agricultura convencional, resultou em um coeficiente de impacto de 
12,0 para este indicador. Em relação à variável “pesticidas” seus componentes 

“frequência”, “variedade de ingredientes ativos” e “toxicidade” perceberam grande 
aumento em seus coeficientes, o mesmo se observou com o componente “NPK 
hidrossolúvel” da variável “Fertilizantes”, contudo, seus outros dois componentes, 

“calagem” e “micronutrientes”, permaneceram com seus coeficientes inalterados. 
Esta condição se deve ao fato da agricultura orgânica utilizar a calagem e a 

adubação com micronutrientes como práticas aceitáveis e, por outro lado, embora a 
adubação orgânica seja usada em ampla escala nos cultivos orgânicos e apresente, 
quando estabilizada, a capacidade de melhorar a troca catiônica e tenha resultados 
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benéficos para a neutralização da acidez dos solos, considerou-se que este efeito 

ainda é pouco significativo para os estágios iniciais de produção no qual se encontra 
a presente área em estudo. 

 
Na variável “combustíveis fósseis” do indicador “uso de energia” foram 

avaliados o consumo de óleo combustível, diesel e gasolina pela tecnologia. Como a 

área foi preparada sem a utilização de tratores, os componentes relativos ao seu uso 
receberam grande aumento em seus coeficientes, resultando em um coeficiente final 

de impacto do indicador de 3,9. O início de preparação da área onde está 
implantado o cafezal foi realizada com roçada manual, e posteriormente, com 
roçadeira à gasolina, cujo uso, após esta etapa, se reduziu drasticamente, 

resultando em uma moderada redução no seu coeficiente quando comparado aos 
cultivos tradicionais a pleno sol. O componente “restos vegetais” promoveu 

contribuição, embora pequena, para o indicador na medida em que os restos 
vegetais, notadamente as folhas velhas e restos dos frutos, são permanentemente 
reintroduzidos no sistema para reciclagem de nutrientes e matéria orgânica, 

diminuindo a necessidade de “importação” de biomassa de outras áreas. 
 

A adoção da tecnologia apresentou melhoras no indicador “uso dos recursos 
naturais”, onde os elementos água e solo são avaliados, resultando em um 
coeficiente de impacto positivo igual a 7,5, sendo que o componente “água para 

processamento” permaneceu inalterado. O componente “solo para plantio” sofreu 
grande aumento em seu coeficiente devido ao fato de não terem sido incorporadas 

novas áreas para plantio, e sim, ter sido utilizada área com vegetação nativa 
resultante de regeneração natural. Esta possibilidade de uso de áreas naturais em 
estágio inicial ou avançados de recuperação também pode ser estendida para áreas 

de Reserva Legal de todo o país. 
 

Tabela 11 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Uso de agroquímicos  Sim 12,0 

Uso de energia Sim 3,9 

Uso de recursos naturais Sim 7,5 

 
5.1.3.  Conservação ambiental 

 
 Como a tecnologia de “cultivo do cafeeiro sombreado em área de 
regeneração natural” foi proposta ao agricultor, tendo em vista sua simpatia por 

tecnologias menos agressivas ao ambiente, notadamente a agricultura orgânica e o 
cultivo agroflorestal, já era esperado que os indicadores de “conservação ambiental” 

apresentados na Tabela 12 fossem aqueles que apresentassem as maiores 
alterações positivas em seus componentes.  
 

 O indicador que avalia a conservação ambiental da “atmosfera” compreende 
quatro tipos de poluentes, mas observou-se efeito em apenas três deles, “gazes de 

efeito estufa”, “material particulado/fumaça” e “ruídos”, resultante da manutenção da 
vegetação natural e, consequente, na manutenção dos gazes de efeito estufa 
fixados. A eliminação do uso de tratores também contribui para a redução da 

emissão de gazes de efeito estufa, para a redução na emissão de “material 
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particulado e fumaça” e eliminação de “ruídos”, resultando em um coeficiente de 

impacto final de 13,5. O componente “odores” não sofreu alteração. 
 

 A “qualidade do solo” resultou em coeficiente de impacto positivo, com valor 
igual a 7,5. Sendo que dos quatro componentes avaliados, somente a 
“compactação” resultou numa grande diminuição em seu coeficiente devido à 

eliminação do uso de máquinas pesadas, resultando em um coeficiente de impacto 
igual a 3,75. Considerou-se que os outros três componentes “erosão”, “perda de 

matéria orgânica” e “perda de nutrientes” resultaram, cada qual, em um coeficiente 
de impacto positivo igual a 1,25.  
 

 O efeito positivo observado no indicador “qualidade da água”, com coeficiente 
final de 11,3, se deve ao conjunto de elementos que compuseram a tecnologia que 

vão, desde ao não desmatamento da área, protegendo o solo e prevenindo o 
carreamento de fertilizantes para os cursos d’água, até a eliminação do revolvimento 
do solo e a não utilização de fertilizantes hidrossolúveis, resultando em coeficientes 

de impacto com valor de 3,75 para os componentes “demanda bioquímica de 
oxigênio”, “turbidez” e “sedimento/assoreamento”. 

 
 Os grandes aumentos nos coeficientes de impactos observados nos 
componentes do indicador de conservação da “biodiversidade”, resultaram num 

impacto positivo geral igual a 15,0. Os componentes “perda de vegetação nativa” e a 
“perda de corredores de fauna” foram grandemente impactados pela manutenção 

das espécies arbóreas presentes na área de regeneração natural onde foi 
implantado o café. Como nas entrelinhas do café são plantadas culturas anuais 
como feijão e o amendoim, cujas sementes são regionais, mantidas e conservadas 

pelo agricultor, também observou-se um grande aumento no coeficiente do 
componente “perda de espécies /variedades caboclas”. 

 
Tabela 12 – Conservação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Atmosfera Sim 13,5 

Qualidade do solo  Sim 7,5 

Qualidade da água  Sim 11,3 

Biodiversidade  Sim 15,0 
 

5.1.4.  Recuperação Ambiental 

 

 Os resultados da avaliação do indicador recuperação ambiental estão 
resumidos na Tabela 13. Como esta tecnologia não foi desenhada visando 
especificamente a recuperação de “solos degradados”, somente para este 

componente considerou-se que ela não tem efeito. Contudo, quando se avalia a sua 
contribuição para a recuperação de “ecossistemas degradados”, considerou-se um 

pequeno aumento no componente, pois as espécies arbóreas e os animais 
presentes no sistema de “cultivo do cafeeiro sombreado em área de regeneração 
natural”, podem contribuir para a recuperação ambiental de áreas vizinhas através 

da disseminação de sementes repovoando e recuperando esses ambientes. O 
mesmo raciocínio foi usado para “áreas de preservação permanente” e “reserva 

legal”, pois do ponto de vista da sua recuperação ambiental a contribuição desta 
tecnologia restringe-se à manutenção de um banco de sementes nativas e à 
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possibilidade de disseminação através de ventos em áreas próximas, e por animais, 

para áreas mais distantes. 
 
 Tabela 13 – Recuperação Ambiental 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Recuperação Ambiental  Sim 4,0 
 
5.2.  Índice de Impacto Ambiental 

 

A tecnologia de “cultivo do cafeeiro sombreado em área de regeneração 
natural” é capaz de promover diversos impactos ambientais positivos e resultou em 

um Índice Geral de Impacto Ambiental da inovação tecnológica agropecuária igual a 
9,33.  A tecnologia não resultou em impacto negativo em nenhum dos indicadores 

avaliados. 
 
Este resultado permite afirmar que a tecnologia é recomendável para 

utilização em campo e poderá ter sua aplicação disseminada. Nos anos vindouros 
serão realizadas novas avaliações nesta área, mas é provável que não serão 

observados alterações nestes resultados. 
Média Geral 

9,33 
 

6.  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 A avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político 
institucionais seguiram a mesma lógica das avaliações realizadas nos itens 

anteriores, onde procurou-se acolher as opiniões dos atores envolvidos no 
desenvolvimento e aplicação da tecnologia.  

   

6.1.  Impactos sobre o conhecimento 

Embora, até o presente momento esta tecnologia não tenha gerado artigos 

técnico-científicos ou teses, observou-se impacto positivo sobre o conhecimento, 
como pode ser constatado na Tabela 14. Como a tecnologia é bastante inovadora, o 

“nível de geração de novos conhecimentos” e o “grau de inovação das novas 
técnicas e métodos gerados” receberam pontuações expressivas, mas foi a 
“diversidade dos conhecimentos aprendidos” a melhor pontuada devido aos 

diferentes aspectos que foram trabalhados para poder implementar a tecnologia, 
notadamente no que diz respeito à caracterização da área. O “nível de intercâmbio 

de conhecimento” alcançou uma pontuação baixa, pois a tecnologia foi instalada no 
campo há, relativamente, pouco tempo e o cafezal ainda não atingiu o clímax 
produtivo, restringindo sua divulgação a nível local/regional. 

 

Tabela 14 - Impacto sobre o Conhecimento 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 
Média 

Nível de geração de novos Sim 3 3 1 2,33 
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conhecimentos 

Grau de inovação das novas técnicas e 
métodos gerados 

Sim 3 3 1 2,33 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 1 1 1 1 

Diversidade dos conhecimentos 

aprendidos 
Sim 3 3 3 3 

Patentes protegidas Não - - - - 

Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

Sim 0 0 0 0 

Teses desenvolvidas a partir da 
tecnologia 

Sim 0 0 0 0 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 
Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo 
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
6.2.  Impactos sobre Capacitação 

 

Para quatro dos sete indicadores de impacto sobre a capacitação, descritos 
na tabela 15, foram observados grandes aumentos em seus coeficientes, são eles, 

“capacidade de se relacionar com o ambiente externo”, “capacidade de socializar o 
conhecimento gerado”, “capacitação da equipe técnica”, “capacitação de pessoas 

externas”, sendo que os dois primeiros alcançaram pontuação máxima (3).  A 
implementação da tecnologia exigiu da pesquisadora envolvida a capacidade de se 
comunicar adequadamente com o agricultor, que adotou a tecnologia, expressando 

de forma coerente e concreta os benefícios que ela poderia trazer. Como o agricultor 
que está aplicando a tecnologia, Sr. José Sávio, está envolvido na Associação dos 

Produtores Orgânicos do Extremo Noroeste Fluminense (APROENF) e é consultor 
do SEBRAE, o conhecimento gerado tem a perspectiva de ser socializado de forma 
bastante ampla na região. Como o trabalho tem um expressivo caráter inovador, foi 

necessário um esforço significativo de capacitação, tanto da equipe técnica quanto 
de pessoas externas. 

 
Tabela 15 - Impacto sobre Capacitação 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o 

ambiente externo 
Sim 3 3 3 3 

Capacidade de formar redes e de 
estabelecer parcerias 

Sim 1 1 1 1 

Capacidade de compartilhar 
equipamentos e instalações 

Sim 1 3 0 1,33 

Capacidade de socializar o conhecimento 

gerado 
Sim 3 3 3 3 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

Sim 1 1 1 1 

Capacitação da equipe técnica Sim 3 3 1 2,33 

Capacitação de pessoas externas Sim 3 3 1 2,33 
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 

Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo 
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
6.3.   Impactos Político-institucional 
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De forma geral, foram observadas alterações positivas significativas nos 

coeficientes dos indicadores políticos-institucionais relacionados com a tecnologia, 
que embora seja relativamente simples, é bastante inovadora, pois propõe nova 

forma de utilização dos recursos naturais (ver tabela 16). O maior impacto foi 
observado no indicador “melhora da imagem da instituição”, mas os indicadores 
“mudanças organizacionais e no marco institucional”, “mudanças na orientação de 

políticas públicas”, “relações de cooperação público-privada”, “adoção de novos 
métodos de gestão e de qualidade” e “capacidade de captar recursos”, também 

apresentaram impactos positivos significativos. Em decorrência da implementação 
da tecnologia são esperadas mais mudanças a longo prazo no marco institucional, 
notadamente, no que se refere ao maior desenvolvimento de tecnologias 

ambientalmente amigáveis em diferentes estágios de recuperação ambiental o que 
deverá influenciar positivamente na orientação de políticas públicas, como por 

exemplo a ATER e o crédito rural. A multifuncionalidade e interdisciplinaridade da 
equipe reporta a participação de estudantes de engenharia florestal, que teve grande 
contribuição na caracterização da área. 

 
 

Tabela 16 - Impacto político-institucional 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 
institucional 

Sim 3 3 0 2 

Mudanças na orientação de políticas públicas Sim 3 3 0 2 

Relações de cooperação público-privada Sim 3 3 0 2 

Melhora da imagem da instituição Sim 3 3 3 3 

Capacidade de captar recursos Sim 3 3 1 2,33 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 

equipes 
Sim 1 3 1 1,33 

Adoção de novos métodos de gestão e de 
qualidade 

Sim 3 3 0 2 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 
Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo  
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
 
6.4. Fonte de dados 

 
Para a realização da avaliação dos impactos sobre conhecimento, 

capacitação e político-institucional foi entrevistada a pesquisadora envolvida com a 

implementação da tecnologia, a Dra Marta dos Santos F Ricci, o Dr José Guilherme 
Marinho Guerra (EMBRAPA Agrobiologia) e a Professora Msc Marinete Bezerra 

Rodrigues (CTUR/UFRRJ). 
 
 

7.  AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 

 A tecnologia de cultivo de café sombreado em área de regeneração natural 
tem como principal vantagem o fato de promover uma menor alteração no ambiente, 
quando se compara ao cultivo convencional, o qual necessitaria remover a 

vegetação arbórea e realizar o preparo do solo com aração e gradagem. Os 
resultados são promissores, pois além da possibilidade de receber um preço maior 
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por um produto de origem diferenciada, a contribuição em termos de maior equilíbrio 

ambiental e reciclagem de nutrientes podem concorrer para obter menores custos de 
produção.  

A avaliação dos impactos sociais do indicador “geração de renda do 
estabelecimento” destacou-se por apresentar grande aumento em todos os seus 
componentes, evidenciando os bons resultados obtidos até o momento, e também 

uma expectativa otimista do proprietário do cafezal. O principal fator apontado pelo 
produtor se deve à prevenção dos malefícios das estiagens, pois devido ao aumento 

de períodos secos (sem chuva), a produtividade dos cafezais da região, que são 
cultivados a pleno sol, tem sido afetada de forma negativa, mas o mesmo não se 
observou no seu cultivo sombreado desenvolvido em área de regeneração natural, 

resultando em uma maior segurança e estabilidade na obtenção da renda desejada. 
Por ter um preço diferenciado do mercado convencional e permitir um 

armazenamento por longo prazo, o montante de renda obtido e a sua distribuição 
foram afetadas positivamente.  

 

 O indicador “segurança alimentar”, assim como o indicador “geração de renda 
do estabelecimento”, apresentaram média geral de 15,0 na avaliação dos impactos 

sociais. Os três componentes “garantia da produção”, quantidade de alimento” e 
“qualidade nutricional do alimento” apresentaram grande aumento em seus 
coeficientes. O ambiente mais equilibrado devido à manutenção do sombreamento 

permitiu maior garantia de produção e, consequentemente, com reflexos positivos na 
quantidade dos alimentos. Os elementos mais importantes que afetam a qualidade 

nutricional desses alimentos são a garantia de ausência de agrotóxicos, a colheita 
manual, que permite a correta seleção dos grãos, e o processamento artesanal 
realizado pelos próprios produtores. 

 

Na avaliação dos impactos ambientais há vários pontos que merecem 

destaque mesmo que não tenham atingido as mais altas pontuações, como é o caso 
do indicador “uso de agroquímicos”. Como a agricultura orgânica prescinde, em 
grande parte, do “uso de agroquímicos” utilizados pela agricultura convencional 

resultou em um coeficiente de impacto de 12,0 para este indicador. Em relação à 
variável “pesticidas”, seus componentes “frequência”, “variedade de ingredientes 

ativos” e “toxicidade” perceberam grande aumento em seus coeficientes, o mesmo 
se observou com o componente “NPK hidrossolúvel” da variável “fertilizantes” 
contudo seus outros dois componentes, “calagem” e “micronutrientes”, 

permaneceram com seus coeficientes inalterados, pois estes elementos são 
utilizados de acordo com as recomendações técnicas.  

Todos os indicadores de “conservação ambiental”, “qualidade do solo”, 
“qualidade da água”, “biodiversidade” e “atmosfera”, foram alterados positivamente 
pela ação da tecnologia, evidenciando a importância da sua ação para a qualidade 

ambiental. Destaca-se que, devido a preservação da vegetação natural da área de 
produção evita-se grande parte da ação erosiva das chuvas, prevenindo o 

carreamento de fertilizantes para os cursos d’água. A eliminação do revolvimento do 
solo e a não utilização de fertilizantes hidrossolúveis previnem a contaminação e a 
poluição dos cursos d’água. Contudo, os maiores impactos foram observados no 

indicador “biodiversidade”, pois seus componentes “perda de vegetação nativa” e a 
“perda de corredores de fauna” foram grandemente impactados pela manutenção 
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das espécies arbóreas presentes na área de regeneração natural onde foi 

implantado o café. Como nas entrelinhas do café são plantadas culturas anuais, 
como feijão e o amendoim, cujas sementes são regionais, mantidas e conservadas 

pelo agricultor, também observou-se um grande aumento no coeficiente do 
componente “perda de espécies /variedades caboclas”. 

 Os elementos apontados acima, nas avaliações de impacto ambiental e 

social, se relacionam positivamente com aqueles destacados na avaliação dos 
impactos sobre conhecimento, capacitação e político-institucional. A geração de 

novas técnicas e métodos que resultaram da forma inovadora de implantação do 
cafeeiro em área sombreada pela regeneração natural como também resultaram na 
geração de novos conhecimentos. Os impactos sobre a capacitação mostraram 

avanços principalmente na capacidade de se relacionar com o ambiente externo, na 
socialização de conhecimentos. Os pesquisadores da Embrapa responsáveis pela 

implementação da tecnologia constituem-se representantes da instituição e sua ação 
espelha os avanços que foram necessários para a implementação da tecnologia. 
Todo o processo de implementação da nova tecnologia, que também constituiu-se 

em espaço de experimentação e pesquisa, exigiu mudanças nos procedimentos e 
paradigmas da instituição, resultando em uma nova visão sobre os ambientes  

naturais e o processo produtivo. 
 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1. Estimativa dos custos 

A Tabela 17 apresenta o cálculo dos desembolsos realizados pela Embrapa 

Agrobiologia com pessoal, custeio na geração (P&D) e na transferência da 
tecnologia  “cultivo de café sombreado em área de regeneração natural”.  
 

Tabela 17 – Estimativa dos custos 

Ano 

Custos 
de 

Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 

Tecnológica 

Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 

2013 16.841,95 - - - - 16.841,95 

2014 36.374,68 11.208,01 - 1.681,20 3.362,40 52.626,29 

2015 37.694,97 10.696,01 - 1.604,40 3.208,80 53.204,18 

            

8.2.   Análise dos custos 

Os custos listado acima referem-se ao valor correspondente ao tempo de 
trabalho estimado de um pesquisador e um assistente da EMBRAPA que se 

dedicaram aos trabalhos. O valor de custeio de pesquisas é aquele proveniente do 
edital Programa Café (Macroprograma 2), mudanças climáticas, com recursos 

previstos até o ano de 2017. Os custos de administração giram em torno de 15% do 
valor desse custeio e os custos de transferência de tecnologia em torno de 30%. 
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