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Apresentação 

 
Especialistas em transferência de tecnologia reconhecem que há um grande acervo de 
tecnologias geradas pelas instituições de pesquisa, capazes de produzir maiores ganhos de 
produdividade, rentabilidade e sustentabilidade às cadeias produtivas. A grande questão 
apresentada é como tornar o processo de transferência mais ágil e eficiente (GROSSI et al., 
2004), uma vez que o avanço tecnológico é fundamental para que o produtor consiga um 
produto de melhor qualidade e tenha, consequentemente, lucratividade.  
 
Desse modo, o conhecimento do ambiente interno e do externo é de grande importância 
para a concepção de estratégias com vistas ao desenvolvimento de tecnologias que 
possibilitem um impacto positivo nos campos econômico, social e ambiental. É importante 
destacar que a pesquisa agropecuária deve servir de instrumento próprio, talvez o mais 
adequado para influir na orientação das políticas relacionadas ao setor primário e no 
desenvolvimento tecnológico do setor agrícola.  
 
O cenário mundial (global e local) apresenta um novo paradigma, o qual está voltado ao 
crescimento das nações, representado por uma tríade formada pelo desenvolvimento 
tecnológico, capacidade de produção e incorporação de inovações. Assim, a tecnologia 
cada vez mais está sendo o "determinante" tanto na competitividade das empresas, como 
na prosperidade dos países. Dessa forma, a tecnologia/inovação são os veículos de 
competição do desenvolvimento econômico. Conforme aponta o Instituto Euvaldo Lodi 
(2006:103), para competir em mercados, nos quais produtos e processos têm ciclos de vida 
cada vez mais curtos, tornou-se imprescindível incrementar continuamente a própria 
capacidade de gerar, difundir e utilizar inovações tecnológicas. 
 
As mudanças ocorridas no campo da transferência de conhecimento e tecnologia, com 
inclusão de novos conceitos, alterações de papéis e inserção de novos atores, exigem a 
atualização e ajuste de procedimentos para atender com eficácia as demandas da 
sociedade. É clara a fragilidade dos processos de transferência de tecnologia tradicionais 
diante dos novos formatos de gestão tecnológica exigidos pelo mercado. São necessários 
esforços para reduzir a discrepância entre a geração da informação técnico-científica e a 
inovação e aproximar mais as áreas de transferência de tecnologia e de PD&I. 
 
Há um aumento crescente na pressão pela geração de tecnologias que atendam, de modo 
equitativo, aos requisitos de viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e que 
promovam a justiça social e a melhoria da qualidade de vida. 
 
Portanto, este trabalho avaliou três tecnologias geradas pela Embrapa Agroindústria 
Tropical e adotadas pelos diversos segmentos do meio rural e agroindustrial, por meio de 
um trabalho de campo que possibilitou o levantamento dos impactos social, econômico e 
ambiental. A contribuição para a eficiência do processo de pesquisa leva ao atingimento dos 
objetivos e metas da Unidade. O foco deste trabalho é a geração de informações sobre 
tecnologias já desenvolvidas e postas para adoção pela sociedade no ano de 2015. 
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1. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIETAIS DA 
ADOÇÃO DA TECNOLOGIA CLONE DE ACEROLA BRS 366 (JABURU)  

 
 
1.1. Descrição da Tecnologia 
 
Em 2003, a Embrapa Agroindústria Tropical lançou no mercado quatro clones de acerola, 
resultantes de um trabalho de seleção dentre 45 clones, em relação ao desenvolvimento 
vegetativo das plantas, a produção e a qualidade dos frutos, sob cultivo em área de 
produtor. O experimento foi instalado em agosto de 1999, na Fazenda Frutacor Ltda, no 
Município de Limoeiro do Norte, CE. Os tratamentos foram formados por clones de acerola, 
originados da introdução de outras regiões ou obtidos por seleção de plantas no Programa 
de Melhoramento Genético da Embrapa Agroindústria Tropical. 
 
Em 2004, a empresa Amway Corporation (NUTRILIFE), possuidora de uma planta de 
produção de extrato de acerola em pó na fazenda Jaburu no Município de Ubajara (CE), 
firmou parceria com a Embrapa Agroindústria Tropical para o desenvolvimento de clones de 
acerola com alto valor de vitamina C, adquirindo 42 mil mudas dos clones BRS 235 ou 
Apodi, BRS 236 ou Cereja, BRS 237 ou Roxinha e BRS 238 ou Frutacor, para cultivo próprio 
e distribuição entre produtores parceiros, nas regiões de Ubajara e Marco no Estado do 
Ceará.  
 
Toda a produção de acerola é orgânica, o que veio a beneficiar os pequenos agricultores 
familiares do município e seu entorno. Os hortifrutigranjeiros, segundo os próprios 
produtores, são definidos como culturas incertas, pois havia baixa produção no período 
chuvoso, ataque de pragas e doenças e, consequentemente, o uso indiscriminado de 
agroquímicos, causando impactos negativos tanto à saúde individual quanto ao meio 
ambiente. Para esses agricultores familiares, a adoção da tecnologia clones de acerola com 
produção orgânica possibilitou uma melhoria na qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, gerando aumento da renda. 

A acerola BRS 366 (Jaburu) (Figura 1) é a mais recente cultivar lançada pela Embrapa 
Agroindústria Tropical no ano de 2012, para produção na agricultura familiar. A seleção do 
clone foi feita com base no desempenho produtivo e características morfológicas da planta, 
bem como nas características físico-químicas dos frutos. O nome é uma homenagem à 
localidade de Jaburu, no Município de Ubajara (CE), onde se realizaram os primeiros testes 
da variedade. A BRS 366 vem se destacando como a principal cultivar plantada pela cadeia 
produtiva local para exportação de vitamina C. O experimento foi avaliado na Fazenda 
Amway Nutrilite do Brasil, no Município de Ubajara, CE. O sistema de produção utilizado na 
fazenda foi o de cultivo orgânico em condições irrigadas. 

   Figura 1. Clone de acerola BRS 366 (Jaburu) 

 

 

 

 

                                  

                               Fonte: Acervo Embrapa Agroindústria Tropical 
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Espera-se que a acerola Jaburu tenha boa adaptação em outras regiões semiáridas. As 
plantas possuem porte de baixo a médio, com altura média de 1,87 m e diâmetro da copa de 
2,18 m, no terceiro ano de idade, em cultivo orgânico irrigado. A produção distribui-se por 
quase todo o ano, com valores baixos apenas nos meses de junho e julho, favorecendo a 
colheita manual. As folhas são pequenas, de cor verde, opostas e sem pelos. Ao abrir, as 
flores têm coloração rosa. 

Em condições irrigadas, o clone BRS 366 tem se caracterizado por sua precocidade de 
produção e ciclos produtivos contínuos durante quase todo o ano. Por essas peculiaridades, 
o fruto adapta-se bem à produção familiar, proporcionando boa distribuição da renda ao 
longo do ano. Quanto ao manejo da produção, a Embrapa Agroindústria Tropical recomenda 
que o pomar não seja composto apenas pelo clone desejado, mas que outras variedades 
também sejam cultivadas. Dessa forma, aumenta-se a resistência do pomar contra pragas e 
doenças. Outras medidas importantes a serem tomadas são: a compra de boas mudas, a 
realização de podas, a adubação e a observação de um espaçamento adequado entre as 
árvores. 

De acordo com a Amway Corporation (NUTRILIFE), existem atualmente 130 produtores com 
contrato de venda para referida empresa, distribuídos na região da Serra da Ibiapaba, CE, 
no Perímetro Irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí nos municípios de Parnaíba e Buriti 
dos Lopes, PI, no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina, PE, que fornecem o 
fruto in natura para processamento industrial. Na cadeira produtiva da acerola, são gerados 
5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos. Ainda segundo a empresa, a produção de acerola 
na região em 2011 movimentou um mercado de R$ 42 milhões. 
 
 
1.1.1. Avaliação de Impacto Social 
 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X) sim ( ) não. 
 

Tabela 1. Impactos sociais – aspecto emprego 
 

Indicadores 
Média 
2008 

Média 
2014 

 

Média 
2015 

 

 

Capacitação 3,8 3,8 3,8  
Oportunidade de emprego local 
qualificado 

3,9 4,7 6,0 
 

Oferta de emprego e condição do 
trabalhador 

2,7 2,7 3,9 
 

Qualidade do emprego  3,8 6,8 6,8  
 

 
O indicador Capacitação, com média 3,8, não sofreu variação nos três anos de avaliação. 
Os trabalhadores envolvidos no processo de produção da acerola vêm passando por 
capacitações periódicas desde o plantio até a comercialização.  
 
O indicador Oportunidade de emprego local qualificado obteve médias crescentes nas 
avaliações: 3,9 em 2008; 4,7 em 2014; e 6,0 em 2015. Essa evolução caracteriza-se pela 
demanda crescente tanto pela quantidade quanto pela qualidade dos frutos, o que só pode 
ser obtido com mão de obra especializada tanto braçal quanto técnica. 
 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador permaneceu com a média 2,7 
nas avaliações realizadas em 2008 e 2014 e apresentou um aumento em 2015 para 3,9, 
tendo, assim, um incremento de 1,02. É interessante notar que mesmo com a estiagem dos 
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últimos quatro anos, não houve queda na oferta de emprego nas condições de trabalho, pois 
a mão de obra fixa continua familiar e mais empregos são ofertados no pico da produção. 
 
O indicador qualidade do emprego, que em 2008 teve média 3,8, elevou-se em 2014 para 
6,8 e manteve-se com o mesmo valor em 2015, o que é considerado significativo em virtude 
dos treinamentos em produção orgânica, ecologicamente correta. A jornada de trabalho é de 
40 horas semanais, elevando-se para 48 horas semanais no pico da produção. 
 

Tabela 2. Impactos sociais – aspecto renda 
 

Indicadores 
Média 
2008 

 

Média 
2014 

Média 
2015 

 
Geração de renda do estabelecimento 15 15 15 
Diversidade de fonte de renda 3,8 10,5 10,5 
Valor da propriedade  15 15 15 

   
 
O indicador Geração de renda do estabelecimento, com media 15 para os anos de 2008, 
2014 e 2015, mostra que a atividade tem rentabilidade estável, baseada na garantia de 
compra da produção e por um preço mínimo de compra.  
 
O indicador Diversidade de fonte de renda, que em 2008 teve média de 3,8, passou para 
10,5 em 2014 e permaneceu com a mesma média em 2015. Esse incremento dos últimos 
dois anos ocorreu porque os produtores têm outras fontes de renda, como outras 
propriedades rurais fora do Município de Ubajara, CE, comércio e empregos. O indicador 
Valor da propriedade, com média 15 para os três anos de avaliação, contemplou ações 
nas variáveis investimento em benfeitorias, conformidade com a legislação e 
infraestrutura política e tributária.  
 
 

Tabela 3. Impactos sociais – aspecto saúde 
 

Indicadores 
Média 
2008 

Média 
2014 

 

Média 
2015 

 
Saúde ambiental e pessoal 1,8 1,8 2,4 
Segurança e saúde ocupacional 1,8 1,8 3,0 
Segurança alimentar 15 15 15 

      
 
O indicador Saúde ambiental e pessoal, com média 1,8 para os anos de 2008 e 2014 e 2,4 
para 2015, evidencia a importância do uso de técnicas agroecológicas, com pomares 
implantados com base na agricultura orgânica, certificados pela Associação de Certificação 
Instituto Brasileiro de Biodinâmico (IBD Certificações). Não são encontrados vetores de 
Emissão de poluentes atmosféricos. 
  
O indicador Segurança e saúde ocupacional, com média 1,8 para os anos de 2008 e 2014 
e 3,0 para 2015, caracteriza-se pela não manipulação e exposição a pesticidas e 
agrotóxicos. Periculosidade não se aplica e Calor e Frio não se aplica.   
 
O indicador Segurança alimentar, com média 15 para os três anos de análise, é 
considerado altamente significativo nas variáveis: Garantia da produção, a produção é 
garantida por todo o ano, novamente, apesar da seca dos últimos quatro anos; Quantidade 
de alimento devido à alta produtividade das plantas; Qualidade nutricional do alimento 
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em virtude do alto teor de vitamina C produzido pelo clone de Acerola Jaburu. Vale ressaltar 
o padrão de qualidade do alimento produzido, sendo um produto seguro dentro dos padrões 
de higiene, qualidade e identidade.  
 

Tabela 4. Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
 

Indicadores 
Média 
2008 

 

Média 
2014 

 

Média 
2015 

 
Dedicação e perfil do responsável 9,8 15,0 15,0 
Condição de comercialização 6,9 9,2 9,2 
Reciclagem de resíduos  3,0 9,0 9,0 
Relacionamento institucional 15,0 15,0 15,0 

 

 
O indicador Dedicação e perfil do responsável, média 9,8 para 2008 e 15,0 para os anos 
de 2014 e 2015, é em virtude de o responsável dedicar 44 horas semanais na condução do 
negócio: Capacitação dirigida a atividade, todos os produtores passaram por cursos de 
administração e gestão de negócios; Engajamento familiar, em todas as Unidades 
Familiares há engajamento familiar na gestão do negócio e nos trabalhos de campo; Uso de 
sistema contábil e Modelo formal de planejamento, Houve treinamento e há exigência 
tanto da Empresa Amway Corporation (NUTRILIFE) quanto da Associação de Certificação 
Instituto Biodinâmico (IBD) para o uso de um sistema contábil e um modelo de 
planejamento. As famílias reúnem-se quinzenalmente para planejamento, e as propriedades 
utilizam sistema de certificação do IBD. 
 
O indicador Condição de comercialização, com média 6,9 para 2008 e 9,2 para 2014 e 
2015, demonstra a viabilidade econômica da produção de acerola, tendo como base preço e 
compra garantida pela Empresa Amway Corporation (NUTRILIFE); Armazenamento local, 
nas Unidades Familiares existem Peck house para recebimento e classificação até a 
chegada do transporte; Propaganda e marca própria, não se aplica; Encadeamento com 
produtos/atividades/serviços anteriores. Há por parte da NUTRILIFE Cooperação com 
outros produtores locais, tanto pela atuação da empresa como pela troca constante de 
experiências e conhecimentos. 
  
O indicador Reciclagem de Resíduos, com média 3,0 para o ano de 2008 e 9,0 para 2014 
e 2015, evidencia o uso de técnicas de cobertura do solo e compostagem usando os 
resíduos provenientes dos tratos culturais; Reaproveitamento, não se aplica. 
 
O indicador Relacionamento institucional, com média 15 para os três anos de avaliação, 
demonstra o bom relacionamento da NUTRILIFE com seus parceiros (produtores): 
Utilização de assistência técnica, recebem assistência técnica de um engenheiro-
agrônomo contratado pela Empresa Amway Corporation (NUTRILIFE); 
Associativismo/Cooperativismo, atividade exercida pela já referida empresa junto aos 
seus parceiros; Filiação tecnologia nominal, os produtores mencionam a importância da 
tecnologia desenvolvida pela Embrapa; Utilização de assessoria legal/vistoria, efetuada 
pelo IBD; Capacitação contínua, considerada positiva, pois a empresa Amway Corporation 
mantêm cursos de atualização para os produtores rurais. 
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1.1.2. Análise dos Resultados 
 
Análise agregada tomando por base o índice de impacto gerado pelo AMBITEC Social.  
 
 
 

Tabela 5. Média geral do coeficiente de impacto 
 

Média Geral 
2008 

Média Geral 
2014 

Média Geral 
2015 

6,61 8,67 8,73 

 

Para análise de Impacto Social da Tecnologia “Clones de Acerola BRS 366 (Jaburu)” no 
corrente ano, optou-se por realizar uma análise comparativa com os resultados das 
avaliações dos anos de 2008, 2014 e 2015. Em 2008, os produtores adotaram diversos 
clones de acerola (BRS 235, BRS 236, BRS 237 e BRS 238), sendo que a partir de 2013, 
com o lançamento do clone BRS 366 (Jaburu), houve uma renovação dos pomares 
adotando o novo clone.  

Como pode ser percebido na Tabela 5, no ano de 2008 houve um impacto representativo, 
devido aos produtores de acerola orgânica serem anteriormente produtores de 
hortifrutigranjeiros (tomate, alface, chuchu, couve, pimentão, pepino, coentro, jiló e 
maracujá), cultivos tradicionalmente intensivos no uso de agroquímicos, e que vieram a 
adotar os clones de acerola BRS 235, BRS 236, BRS 237 e BRS 238. 

Em 2014, houve outra elevação na média geral, de 2,06, traduzida pela alta produtividade 
do pomar, o que possibilitou aos produtores um aumento na renda e, consequentemente, na 
qualidade de vida, além dos benefícios já citados anteriormente, por parte da NUTRILIFE 
aos produtores. 

Já em 2015, houve um pequeno crescimento na média geral de 0,12 evidenciado pela 
estiagem ocorrida nos últimos quatro anos, o que inviabilizou o crescimento dos produtores, 
mas não afetando a produção e a geração de renda. 

Evidencia-se a atuação da NUTRILITE na produção de acerola na Serra da Ibiapaba, CE, 
que veio a permitir aos produtores familiares de acerola o gerenciamento de suas 
vulnerabilidades e a reconstrução da resiliência, impulsionando-os ao crescimento. Assim, 
depreende-se que o índice de impacto social da tecnologia, conforme figuras 6, 7 e 8 
obtidos nos anos de 2008, 2014 e 2015, respectivamente, mostra-se altamente 
significativos, pelos seguintes aspectos: 

 
a) Foi a partir da adoção dos primeiros clones de acerola que ocorreram transformações 

na qualidade de vida dos produtores;  

b) As principais causas das transformações são a troca de culturas caracterizadas pelo 
uso de agrotóxico por um de cultivo orgânico;  

c) A acerola produzida na Serra da Ibiapaba tem menor custo de produção, em virtude 
da proximidade da NUTRILIFE, gerando uma assistência técnica rápida e diminuição 
nas despesas com transporte; 

d) O número de produtores na região se mantém estável, o que é significativo, e o 
volume da produção atinge médias sempre crescentes, o que se traduz em ganhos 
econômicos e, por conseguinte, na melhoria da qualidade de vida; 
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e) Essa atividade avançou muito tanto em produção quanto em produtividade.  

f) Os produtores adotam sistemas flexíveis de custo de produção e gestão do negócio, 
com maior custo no verão e menor no inverno. 

 
              Figura 6.                                                                         Figura 7. 

Avaliação de Impacto Social - 2008                          Avaliação de Impacto Social - 2014 
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 

Coeficiente de 

impacto 

Capacitação 
 

0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 3,9 

Oferta de Emprego e Condição do 

Trabalhador 
0,05 2,7 

Qualidade do Emprego 0,1 3,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 3,8 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,8 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 1,8 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do 

Responsável 
0,1 9,8 

Condição de Comercialização 0,1 6,9 

Disposição de Resíduos 0,1 3,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 

ponderação 
1 

Índice de 

impacto 

social da 

tecnologia 

6,61 

 
Figura 8.                                                                 

Avaliação de Impacto Social - 2015  
 
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 

Coeficiente de 

impacto 

Capacitação 0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 6,0 

Oferta de Emprego e Condição 

do Trabalhador 
0,05 3,9 

Qualidade do Emprego 0,1 6,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 10,5 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 0,6 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,2 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do 

Responsável 
0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 9,2 

Disposição de Resíduos 0,1 9,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 

ponderação 
1 

Índice de 

impacto social 

da tecnologia 

8,73 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 

Coeficiente 

de impacto 

Capacitação 
 

0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 4,7 

Oferta de Emprego e Condição do 

Trabalhador 
0,05 2,7 

Qualidade do Emprego 0,1 6,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 10,5 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,8 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 1,8 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 9,2 

Disposição de Resíduos 0,1 9,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 

ponderação 
1 

Índice de 

impacto 

social da 

tecnologia 

8,67 
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Fonte de dados 
 
A fonte de dados da pesquisa é oriunda de entrevista a técnico da Amway Corporation 
(NUTRILIFE) e de aplicação de questionários junto a produtores de acerola locais. Todos os 
entrevistados são produtores familiares de pequena escala. Em ambas as localidades foram 
gerados empregos diretos e indiretos com a produção de acerola, evidenciando uma 
atividade rentável para o sustento. 
 
Acerola_BRS_366(1).pdf disponível em 
http://pt.calameo.com/read/000249129022d7cf9d299 
 

João Bosco Cavalcante Araújo, Adriano Lincoln Albuquerque Mattos, Francisco das Chagas 
Vidal Neto, José Carlos Machado Pimentel. Produção Orgânica de Acerola: Garantia de 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental para agricultores familiares da Serra da 
Ibiapaba-Ceará. Disponível em http://www.aba-
agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/7708 

 
Cultivar Acerola BRS 366-Jaburu. Disponível em 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77673/1/CGL12001.pdf 
 
Cultivar Acerola BRS 366-Jaburu: Mais vitamina C por hectare. Revista Embrapa 
Agroindústria Tropical – Novembro e Dezembro de 2012 no 143. Disponível em 
http://pt.calameo.com/books/000249129022d7cf9d299 
 

Tabela 9. Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

 Pequeno Grande Cooperativa 
Ubajara CE 3  1  3 
Total      3 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.calameo.com/read/000249129022d7cf9d299
http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/7708
http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/7708
http://pt.calameo.com/books/000249129022d7cf9d299
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1.2.1. Avaliação de Impacto Econômico 

 

a) Objetivo estratégico PDE/PDU: Competitividade e sustentabilidade do 

agronegócio. 

 

b) Considerações iniciais  

A presente avaliação registra os resultados econômicos, pelo segundo ano 

consecutivo, da cultivar Acerola BRS 366 (Jaburu). 

Novamente, a pesquisa de campo e análises correspondentes estão centradas na 

produção dessa cultivar na chapada da Ibiapaba, Ceará. Mais especificamente, 

observou-se nas visitas de campo o sistema de produção integrada estabelecido 

entre uma base aproximada de 100 produtores rurais daquela localidade (em sua 

maior parte) e a indústria Amway Nutrilite do Brasil1. Toda a produção de acerola 

desse sistema é irrigada e orgânica (atestada pela Associação de Certificação 

Instituto Biodinâmico - IBD). Cabe lembrar que a própria pesquisa da acerola Jaburu 

realizada na Embrapa Agroindústria Tropical ocorreu dentro dos contextos de 

estruturação do setor produtivo na serra da Ibiapaba e de cooperação 

interinstitucional. 

Para o nível de observação acima descrito, em relação aos resultados econômicos 

ocorridos em 2014, destaca-se a elevação do preço pago pela indústria ao produtor, 

que passou de R$ 2,30/kg para R$ 2,40/kg, verificados em 2015. Somente a acerola 

orgânica “verde” é comercializada no sistema integrado em análise, o que equivale a 

um percentual de 80% do que é colhido. 

Já a parte da produção que passa desse ponto de colheita estabelecido pela Amway 

é escoada para outros canais de comercialização (ex.: agroindústrias de polpas de 

frutas, feiras locais e atravessadores). A acerola madura é destinada principalmente 

aos mercados da serra da Ibiapaba e de Teresina, PI. Em 2015, a remuneração do 

produtor junto a esses distribuidores aumentou de R$ 0,90 para R$ 1,10 pelo quilo 

de acerola orgânica madura. 

Em outro ponto, conforme estimativas de representantes da Amway, a queda na 

produção foi da ordem de 20%, sendo ocasionada pela saída de parte dos 
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produtores da base de fornecimento da indústria, que foram afetados pela escassez 

de água (fenômeno da seca que assola a região Nordeste em seu quarto ano). Para 

os que permaneceram produzindo (maior parte dos produtores), a produtividade 

(produção/área do plantio) não foi afetada, devido aos sistemas de irrigação e 

recursos hídricos ainda disponíveis.  

  

c) Metodologia  

Foram realizadas três entrevistas, sendo uma com representante da agricultura 

familiar, outra com o proprietário do empreendimento patronal e um técnico da 

indústria Amway (que atuou como informante qualificado, por apresentar os valores 

médios de produtividade, preço de venda, custos, investimentos, dentre outros). As 

propriedades visitadas situam-se no Município de Ubajara, CE. 

Semelhante à metodologia utilizada para o clone de cajueiro-anão – BRS 226, foram 

utilizados índices de desempenho econômico distintos para os sistemas familiar e 

patronal. 

Foram utilizados os dados do empreendimento patronal nos cálculos com as 

planilhas da metodologia de referência da Embrapa. 

Os resultados de campo e cálculos de indicadores econômicos são apresentados na 

sequência do presente trabalho.  

 

d) Resultados dos empreendimentos visitados 

 Resultados do empreendimento familiar/assentamento rural – (módulo 

de um hectare, com os valores obtidos no ano de 2015, em um pomar 

irrigado no décimo ano de cultivo orgânico). 

 Produtividade anual: 10 t/ha; 

 Preço de venda: R$ 2,40/kg (acerola verde) e R$ 1,10 (acerola madura); 

 Faturamento: R$ 21.400,00 (sendo R$19.200,00 obtidos com a venda de 

acerolas verdes para Amway e R$ 2.200,00 obtidos com a venda das 

acerolas maduras para os demais canais de comercialização da região); 

 Custos e despesas anuais: R$ 7.000,00 (principais itens relatados: colheita; 

irrigação, tratos culturais e fretes). 

                                                                                                                                                                                     
1 A unidade fabril da Amway, instalada em Ubajara, CE, produz o concentrado de vitamina C, que é exportado 
para um segundo processamento (produto final). Posteriormente, a matriz realiza a distribuição global dos 
encapsulados.   
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 Tempo de dedicação à atividade da mão de obra familiar: 133 H/d 

(coroamento, irrigação, poda, colheita etc.);  

 Renda total obtida no período: R$ 14.400,00; 

 Remuneração da mão de obra familiar no período: R$ 108,00 

(aproximadamente, 2,5 vezes o valor da diária paga na região). 

 

 Resultados do empreendimento patronal – (módulo de um hectare, com 

os valores obtidos no ano de 2015, em um pomar irrigado no décimo 

ano de cultivo orgânico). 

 Produtividade anual: 40 t/ha (produtividade bem superior ao valor médio de 15 

t/ha, que foi informado pelo representante da indústria); 

 Preço de venda: R$ 2,40/kg (acerola verde) e R$ 1,10 (acerola madura); 

 Faturamento: R$ 80.400,00 (sendo R$ 67.200,00/venda de acerolas verdes e 

R$13.200,00/ venda de acerolas maduras); 

 Custo e despesas anuais: R$ 48.000,00 (destacado pelo produtor o custo de 

colheita – 30 pessoas); 

 Benefícios econômicos líquidos obtidos no período: R$ 32.400,00; 

 Investimento fixo considerado: R$ 55.000,00 (aquisição de mudas, compra de 

equipamentos, preparo do solo até o plantio e aquisição do terreno); 

 Necessidade de capital de giro: estimado um percentual de 60% sobre o 

montante do investimento fixo.  

 Retorno do investimento: 40% ao ano. 

 

e) Planilhas da metodologia de referência da Embrapa 

 Incremento de produtividade  
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Notas: 

1 “A BRS 366-Jaburu produz cerca de 20% a mais que a segunda mais produtiva, 

que é a cultivar Mineira” (EMBRAPA, 2012).  

2 Os produtores entrevistados não informaram a existência de custos adicionais. 

3 Valor balizado com pesquisadores da Embrapa.  

4 Área de adoção: valor balizado com pesquisador da Embrapa.  

 

 Agregação de valor 

 

 

Observação: fundamental perceber que, além do ganho de produtividade, as 
planilhas de agregação de valor contêm a diferença de preços propiciada pelo 
sistema integrado estabelecido com a indústria local (R$ 2,30/kg e R$ 2,40/kg) e o 
preço pago pelos demais canais de comercialização (R$ 0,90/kg e R$ 1,10/kg), 
observados nos anos de 2014 e 2015. 
Notas: 
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1 “A BRS 366-Jaburu produz cerca de 20% a mais que a segunda mais produtiva, 

que é a cultivar Mineira” (Embrapa, 2012).  

2 Os produtores entrevistados não informaram a existência de custos adicionais. 

3 Valor balizado com pesquisadores da Embrapa.  

4 Área de adoção: valor balizado com pesquisador da Embrapa.  

Em função das restrições hídricas, não houve manifestações dos produtores sobre a 

expansão da área produtiva e redução dos custos de produção, segundo os 

entrevistados na Ibiapaba. 

  

f) Análises dos resultados 

Os resultados econômicos apresentados neste trabalho indicaram a viabilidade da 

produção da acerola Jaburu na serra da Ibiapaba, Ceará, dentro do que foi referido 

como sistema de produção integrada entre a indústria Amway e uma base de 100 

produtores rurais.  

Os ganhos atuais da tecnologia adotada decorrem de um incremento de 

produtividade, de um preço de venda do produto acima dos praticados pelos demais 

canais de comercialização, da garantia em contrato de compra da produção por 

parte da indústria e do escoamento de praticamente toda a produção.  

Mesmo com os ganhos citados, registra-se que, em 2015, a correção dos preços 

pagos ao produtor pela indústria ficou abaixo da inflação verificada no mesmo 

período. Os valores corrigidos nos demais canais foram superiores à taxa de 

inflação. 

Observa-se ainda que o empreendimento familiar propiciou uma remuneração da 

força de trabalho da família de R$ 108,00 (ou aproximadamente 2,5 vezes a 

remuneração obtida com diárias na serra da Ibiapaba). Já o empreendimento 

patronal apresentou retorno do investimento realizado de 40% ao ano (superior ao 

patamar considerado atrativo de 20% ao ano). 

  

Fontes de pesquisa: 

Embrapa, 2012. Cultivar acerola BRS 366 – Jaburu. Informativo técnico. Embrapa 

Agroindústria Tropical.   
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2. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DA 

ADOÇÃO DA TECNOLOGIA DE MICROFILTRAÇÃO EM FLUXO TANGENCIAL 
PARA A OBTENÇÃO DE SUCO DE CAJU CLARIFICADO 

 
 
2.1. Descrição da tecnologia 
 
A utilização de membranas como processo de separação remonta a meados do século XX, 
quando começaram a ser utilizadas como meios de filtração visando ao tratamento de 
resíduos e esgotos. A utilização de membranas vem sendo aperfeiçoada pelo setor 
industrial e essa área do conhecimento passa por profundos avanços nos últimos 20 anos. 
Diversos tipos de membranas vêm sendo utilizadas pelo setor de processamento de sucos 
de frutas e bebidas em geral, envolvendo diferentes materiais de construção e 
configurações dos sistemas industriais, de acordo com as condições operacionais exigidas 
na filtração propriamente dita e nas operações rotineiras de limpeza e desobstrução dos 
poros, também denominada descolmatação. 
 
Uma característica dos processos de filtração em fluxo tangencial com uso de membranas 
microporosas é o comportamento de uma alta vazão nas fases iniciais da operação, com 
uma estabilização de fluxo por longos períodos e o atingimento de uma fase onde o fluxo de 
permeado se torna tão baixo que inviabiliza sua continuidade, devendo-se dessa forma se 
realizar uma parada na linha de processamento para a realização de uma limpeza do 
sistema pelo uso de limpeza CIP (Clean-in-Place) realizada sem desmontagem do 
equipamento. Nesse caso, utilizam-se soluções alcalinas de NaOH e ácidos, com uso de 
solução de ácido nítrico ou fosfórico, que ao final são eliminados com água corrente e assim 
recondiciona-se o sistema para uma outra operação. 
 
Do ponto de vista do processo, a microfiltração permite a obtenção de um produto que pode 
ter inúmeras aplicações, tanto em nível de consumo direto do suco integral clarificado como 
ocorre no caso dos sucos da maçã e da uva que possuem um mercado já consolidado nas 
grandes redes distribuidoras de varejo. O suco de caju clarificado por tecnologia de 
membranas de microfiltração apresenta, devido à qualidade e aspecto visual, um grande 
potencial para avançar como processo de conservação de um produto de larga produção e 
alta perecibilidade. 
 
A avaliação de Impacto Social avaliou a tecnologia de microfiltração em fluxo tangencial 
para a obtenção de suco de caju clarificado (Figura 1), para a fabricação de produtos de alto 
valor agregado e saudáveis, adotada pela indústria de transformação – agroindústria 
(Natvita – vida concentrada) a partir de 2012, localizada no Município de Eusébio no Estado 
do Ceará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1. Sistema de microfiltração em escala industrial utilizado 
para a fabricação de suco de caju clarificado 
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2.1.1. Avaliação de Impacto Social 

 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X) sim ( ) não. 

 
 

Tabela 1. Impactos sociais – aspecto emprego 
 

Indicadores 
Média 
2014 

Média 
2015 

Capacitação 6,8 8,3 
Oportunidade de emprego local qualificado 6,6 7,5 
Oferta de emprego e condição do trabalhador 1,2 1,2 
Qualidade do emprego  13.5 13,5 

 

 
Analisando as médias obtidas nos anos 2014 e 2015, observa-se que: 
 
Houve incremente no indicador Capacitação, média 6,8 e 8,3, respectivamente, dado o 
número de treinamentos/capacitação ofertado aos empregados. 
 
O aumento no indicador Oportunidade de emprego local qualificado, médias 6,6 e 7,5, 
deve-se à geração de emprego a níveis local, municipal e regional, como também, pela 
qualificação para a atividade. 
 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador, com a média 1,2 para os dois 
anos de avaliação, é evidenciado por não ter havido contratação de pessoal no último ano; 
no entanto, todos os postos de trabalho ainda continuam permanentes, não havendo 
emprego temporário e familiar. 
 
O indicador qualidade do emprego, média 13,5, é considerado significativo, pois há 
prevenção do trabalho infantil, jornada de trabalho de 44 horas semanais, todos os 
empregados são registrados, e consequentemente, realiza-se contribuição para a 
previdência social e também há fornecimento de alimentação e transporte. 
 
 

Tabela 2. Impactos sociais – aspecto renda 
 

Indicadores 
Média 
2014 

Média 
2015 

Geração de Renda do estabelecimento 15 15 
Diversidade de fonte de renda 6,8 6,8 
Valor da propriedade  15 15 

 

 
Para o indicador Geração de Renda do estabelecimento, a média 15 permanece para o 
segundo ano de avaliação, pois o que é produzido é vendido: segurança, por haver um 
preço mínimo de compra; estabilidade, por produzirem durante todo o ano, e montante, 
produzem quase a totalidade da sua capacidade instalada.  
 
O indicador Diversidade de fonte de renda, media 6,8, também permanece inalterado para 
o segundo ano de avaliação, caracterizando-se pela atividade ainda continuar a ser “não 
agropecuária no estabelecimento”.  
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O indicador Valor da propriedade, média 15 para os dois anos de avaliação, continua 
também inalterado, mas significativo: investimento em benfeitorias, construção de 
infraestrutura para armazenamento e transporte; conformidade com a legislação, trabalha 
com Boas Práticas de Fabricação (BPF) e é certificado pela Associação de Certificação 
Instituto Brasileiro de Biodinâmico (IBD Certificações); infraestrutura política e tributária, a 
comercialização gera tributos municipais, estaduais e federais.  
 
 

Tabela 3. Impactos sociais – aspecto saúde 
 

Indicadores 
Média 
2014 

Média 
2014 

Saúde ambiental e pessoal 1,2 1,2 
Segurança e saúde ocupacional -0,6 0,1 
Segurança alimentar 15 12 

  
 
O indicador Saúde ambiental e pessoal, com médias 1,2 e 1,2 respectivamente, é 
considerado significativo em virtude das praticas adotadas serem baseadas em agricultura 
orgânica, sendo certificada pela Associação de Certificação Instituto Brasileiro de 
Biodinâmico (IBD Certificações). Não foram encontrados vetores de Emissão de poluentes 
atmosféricos. 
  
Houve um incremento positivo no indicador Segurança e saúde ocupacional, com média -
0,6 em 2014 e 0,1 em 2015. A atividade não apresenta periculosidade, no entanto, para a 
avaliação realizada em 2014, constatou-se que houve um aumento no nível de ruído e 
vibração, em virtude da substituição de um motor por dois mais potentes. Com a 
formalização da CIPA no empreendimento, os empregados ligados à atividade começaram a 
usar equipamentos que inibem o nível de ruídos e vibrações, melhorando a qualidade do 
trabalho. Calor e Frio, não se aplica, umidade não se aplica, agentes químicos e 
biológicos, não se aplica. 
 
O indicador Segurança alimentar, média 15 para 2014 e 12 para 2015, apresenta uma 
ligeira queda descrita na variável garantia da produção. Em 2014, a matéria-prima 
chegava ao nível de armazenamento total, o que garantia a produção por todo o ano. No 
entanto, pelos quatro anos consecutivos de seca, que abrange toda a região Nordeste, 
houve uma queda considerável da produção de caju, o que leva a uma queda na matéria-
prima a ser armazenada, diminuindo a produção. Isso ocorre também na variável 
Quantidade de alimento pela diminuição do estoque para produção. A variável Qualidade 
nutricional do alimento manteve a mesma normalidade, em virtude de o processo 
continuar a resultar em um alimento seguro dentro dos padrões de higiene, qualidade e 
identidade.  
 
 

Tabela 4. Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
 

Indicadores 
Média 
2014 

 

Média 
2015 

Dedicação e perfil do responsável 12,8 12,8 
Condição de comercialização 2,7 2,7 
Reciclagem de resíduos  12 12 
Relacionamento institucional 12 12 

 .  
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O Indicador Dedicação e perfil do responsável, com média 12,8 para os dois anos de 
avaliação, permaneceu inalterado por não haver mudança nas atividades de dedicação, pois 
o responsável ainda dedica 8 horas diárias, sendo 44 horas semanais na condução do 
negócio: Capacitação dirigida à atividade, administração e gestão de negócios. 
Engajamento familiar, não se aplica. Uso de sistema contábil e Modelo formal de 
planejamento, Houve treinamento e há exigência da Associação de Certificação Instituto 
Biodinâmico (IBD) tanto para uso de um sistema contábil como para um modelo de 
planejamento. Há também um sistema de certificação/rotulagem. 
 
O indicador Condição de comercialização, média 2,7, também permaneceu inalterado 
para os dois anos de avaliação. A NATVITA comercializa a produção principalmente na 
região Nordeste e foca também em outras regiões do País; Armazenamento local, dispõe 
de depósitos para armazenamento tanto da matéria-prima quanto do produto após o 
processamento; Propaganda e marca própria, o empreendimento tem uma marca própria 
e faz propaganda do produto, além de envasar para outras empresas, conforme Figura 2; 
Encadeamento com produtos/atividades/serviços anteriores, a referida indústria já 
adotava tecnologia da Embrapa para produção de cajuína; Cooperação com outros 
produtores locais, não se aplica. 
 
 
 

Figura 2. Marca e propaganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O indicador Reciclagem de Resíduos, com média 12, para os dois anos de avaliação, é 
verificado por não ter havido alteração no indicador, pois os resíduos gerados no 
processamento e dois subprodutos, um de origem da peneira e outro originado da limpeza 
das membranas, já são alvos de pesquisa em parceria com a Embrapa Agroindústria 
Tropical. Há Coleta seletiva; Destinação e tratamento final, a água usada no 
processamento é tratada em um tanque de decantação e dispensada para esgoto sanitário. 
 
O indicador Relacionamento institucional, com média 12 tanto para 2014 quanto para 
2015, não sofrendo alteração, é explicado pelas variáveis: Utilização de assistência 
técnica, ainda recebe assistência técnica da Embrapa Agroindústria Tropical e continua 
com a certificação do IBD Orgânico; Associativismo/Cooperativismo, não se aplica. 
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Filiação tecnologia nominal, já adota tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical para 
produção de cajuína orgânica; Utilização de assessoria legal/vistoria, efetuada pelo IBD; 
Capacitação contínua, realizada por meio da Assistência Técnica. 
 
 
2.2.1. Análise dos Resultados 
 
Conforme demonstrado nas figuras 3 e 4 o Índice de Impacto Social 8,53 para o ano de 
2014 e 8,71 para o ano de 2015 apresenta uma elevação de 0,18 demonstrando que a 
adoção da tecnologia de “microfiltração em fluxo tangencial para a obtenção de suco de caju 
clarificado” pela indústria NATVITA, apresentou resultados sociais significativos, com 
potencial para geração de emprego e renda a curto e médio prazo, como pela qualidade o 
trabalho ofertada a seus empregados. 

 
          Figura 3                                                                 Figura 4 
                                               

   Avaliação de Impacto Social (2014)           Avaliação de Impacto Social (2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fonte de dados 
A fonte de dados da pesquisa é oriunda de entrevista e aplicação de questionário ao gestor 
da NATVITA. 

Tabela 5. Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 

Total 
 Pequeno/

Médio 
Grande Cooperativa 

Eusébio CE - 1 - - 1 
Total      1 

  
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 0,1 6,8 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 

0,1 6,6 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 1,2 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 6,8 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,2 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 -0,6 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 12,8 

Condição de Comercialização 0,1 2,7 

Disposição de Resíduos 0,1 12,0 

Relacionamento Institucional 0,05 12,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,71 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 0,1 8,3 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 

0,1 7,5 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 1,2 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 6,8 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,2 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,1 

Segurança Alimentar 0,05 12,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 12,8 

Condição de Comercialização 0,1 2,7 

Disposição de Resíduos 0,1 9,0 

Relacionamento Institucional 0,05 12,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,53 
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2.2  Avaliação de Impacto Econômico 
 

a) Objetivo estratégico PDE/PDU: Competitividade e sustentabilidade do 

agronegócio. 

b) Considerações iniciais  

O processo de microfiltração em fluxo tangencial para a obtenção de suco de caju 

clarificado foi adoto pela Natvita, empresa parceira da Embrapa no desenvolvimento 

e validação dessa tecnologia. Para tanto, o investimento da Natvita em máquinas e 

equipamentos necessários para adoção da tecnologia de ultrafiltração foi de 

aproximadamente 300 mil reais.  

Instalada atualmente no Município de Eusébio, CE, com cerca de 3 anos de 

funcionamento, a Natvita traz em seu portfólio sucos clarificados (caju, manga, 

banana, etc.), polpas de frutas e sucos prontos para beber. Somente o clarificado de 

caju responde, hoje, por 99% do faturamento dessa agroindústria.  

Nas avaliações de impactos gerados pelas tecnologias da Embrapa, realizadas em 

2014 e 2015, a empresa buscou demonstrar a agregação de valor aos seus 

produtos, que possuem, dentre outros, os seguintes atributos mercadológicos: a 

certificação orgânica (selo do IBD Certificações), a utilização de marca própria nos 

mercados nacional e internacional e o alcance de preço premium. Como 

consequência, o mercado já percebe o diferencial de qualidade, o que pode ser 

constatado nos supermercados de Fortaleza ao serem confrontados os preços de 

R$ 6,50 pelo suco clarificado de caju de 500 ml da Natvita e os R$ 4,50 da cajuína 

tradicional de 500 ml (aumento de 44% em relação ao preço do produto tradicional). 

Na entrevista realizada em dezembro de 2015, o Sr. Furlani, proprietário da Natvita, 

comentou sobre a possibilidade de mudança no atual modelo de negócio, passando 

a vender também o produto a granel para o mercado internacional, via private label 

(PL) 2. 

Por ora, são analisados os resultados da clarificação do suco de caju, de acordo 

com os dados fornecidos pela empresa.  
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c) Metodologia 

Os dados primários foram obtidos junto ao Sr. Fernando Furlani, engenheiro 

mecânico, proprietário da Natvita, e Sr. Roberto Castelo Branco, diretor 

administrativo financeiro, com a realização de entrevistas semiestruturadas.  

Diante do que foi possível obter de informação, optou-se por trabalhar apenas com o 

indicador de lucratividade da linha de sucos clarificados e a planilha Ambitec de 

agregação de valor. Tal decisão está condicionada às seguintes restrições: 

 Somente uma indústria adota a tecnologia de ultrafiltração. Assim, a 

observação de resultados impactos econômicos é prejudicada pela avaliação 

de apenas uma contabilidade gerencial.  

 As projeções de caixa (em particular, da entrada de recursos) são dificultadas 

pelas variações consideráveis observadas no faturamento bruto da empresa. 

Em um curto intervalo de tempo (três anos de funcionamento), registrou-se 

uma queda no faturamento de 2015 da ordem de 20% em relação ao obtido 

em 2014. 

 Os custos fixos instalados são cobertos praticamente por um único produto (o 

suco clarificado de caju). A mesma estrutura de custo fixo (ou algo próximo à 

atual) será utilizada também pela produção dos demais itens do portfólio da 

Natvita.  

 

A planilha Ambitec de agregação de valor constante deste estudo (ver item 1.5) traz 

a comparação dos valores propiciados pela tecnologia de ultrafiltração em fluxo 

tangencial com a fabricação de cajuína tradicional (utilização da técnica de 

floculação com gelatina).  

  

d) Resultados obtidos na Natvita (valores anuais aproximados, verificados em 

dezembro de 2015). 

 Faturamento bruto: R$ 900.000,00; 

 Custos e despesas totais: R$ 840.000,00 (equipe administrativa, mão de obra 

direta, matéria-prima, energia, material de consumo para escritório, fretes, 

embalagens, manutenção de máquinas, dentre outros); 

 Lucro operacional: R$ 60.000,00; 

 Lucratividade: 7%; 

                                                                                                                                                                                     
2 Sistema de terceirização da produção. 
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 Preço de venda unitário por litro: R$ 6,00 (remuneração da comercialização 

feita com supermercados); 

 Matéria-prima processada: cinco toneladas de pedúnculo/caju; 

 Rendimento industrial (microfiltração): 95%; 

 Rendimento industrial (gelatina): 75%. 

 

 Planilhas da metodologia de referência da Embrapa 

 

 

Notas: 

1 Multiplicação do rendimento do produto com o uso de gelatina (cerca de 80% do 

rendimento obtido com microfiltração) pelo preço pago ao fabricante (estimado um 

valor 30% inferior ao pago pelo produto com a tecnologia. Assim, a mesma 

diferença verificada nas gôndolas dos supermercados foi mantida). 

2 Dados da pesquisa de campo. 

3 Valor balizado com pesquisadores da Embrapa.  

4 Área de adoção: valor balizado com pesquisador da Embrapa, com manutenção da 

capacidade produtiva atual. 

 

 

 



 

24 
 

e) Análise dos resultados  

Se comparado aos resultados econômicos realizados em 2014, houve uma queda 

na lucratividade da empresa em 2015 (passando de 16% para 7% de lucratividade). 

A queda no faturamento bruto da empresa em 2015, que reduziu o índice de 

lucratividade correspondente, foi da ordem de 20%, em relação a 2014. Segundo os 

dirigentes da Natvita, dentre outros fatores, as baixas receitas dos demais produtos 

do portfólio da empresa ajudam a explicar o fato (o suco clarificado de caju continua 

respondendo pela quase totalidade das vendas da Natvita). Mesmo assim, há de se 

destacar que o produto da Natvita alcança um preço premium e que o resultado do 

exercício de 2015 foi positivo (obteve-se lucro). 

Já nos resultados expressos na planilha da metodologia de referência da Embrapa é 

possível constatar o aumento de produtividade (20%) e agregação de valor (preço, 

aproximadamente, 30% superior). 
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2.3. Avaliação de Impacto Ambiental 
 
 
2.3.1 Tecnologia anteriormente utilizada 
 
A tecnologia de clarificação anterior à de microfiltração por membranas consistia de um 
sistema artesanal baseado no uso de gelatina para clareamento do suco. Nesse sistema, a 
polpa de furta era depositada em containers, sendo a solução de gelatina acrescida. A 
mistura e a remoção da borra (fenóis) por peneiras eram realizadas de forma manual. Os 
insumos utilizados por essa tecnologia eram: gelatina, água, cloro e soda cáustica para 
limpeza dos containers. Esse sistema permitia o clareamento de 3.000 l/dia de suco. 
 
2.3.2 Escopo da avaliação 
 
Essa avaliação compara o uso de insumos e geração de emissões no ano de 2015, 
considerando a produção de um litro de suco clareado em um dia de produção. As etapas 
analisadas dizem respeito somente ao sistema de clareamento do suco. Não fazem parte 
dessa avaliação as etapas de limpeza das frutas e posterior pasteurização e embalagem do 
suco, pois permaneceram inalteradas após a introdução do sistema de microfiltração em 
estudo. 
 
2.3.3 Análise de Eficiência Tecnológica 
 
A eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para redução da dependência 
de insumos externos (RODRIGUES et al., 2003). Os insumos analisados em propriedades 
agroindustriais são energia, matérias-primas e aditivos agroindustriais. Na comparação entre 
tecnologias, observou-se que: 
 

 Uso de recursos naturais: 

Com a implantação do sistema de microfiltração em estudo, a empresa passou a 
consumir mais água (26.000 l/dia) do que quando adotava a tecnologia anterior 
(16.000 l de água/dia). Entretanto, passou a produzir muito mais suco clarificado 
(16.000 l de suco/dia) do que anteriormente (3.000 l de suco/dia). Assim, ocorreu 
uma grande redução (-3) no volume de água utilizado por litro de suco clareado que 
passou de 5 para 2 l de água/dia.  

 Consumo de matérias-primas:  

O consumo de matéria-prima para processo (polpa de caju) cresceu 
significativamente (+3) devido à maior capacidade de clareamento do sistema de 
microfiltração em estudo. Entretanto, o uso de gelatina não ocorre mais com esse 
sistema, embora a produção tenha mais que quintuplicado. Assim, considerou-se 
que ocorreu uma grande redução (-3) no uso de aditivos.  

 Uso de energia:  

O consumo de energia cresceu consideravelmente (+3) com o sistema de 
microfiltração, devido à tecnologia anterior ser artesanal, com as operações de 
clareamento executadas de forma manual. A tecnologia atual, assim como a anterior, 
não utiliza lenha ou combustíveis como fonte de energia. 
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A Figura 1 apresenta o resultado fornecido pelo Ambitec-Agro para os indicadores de 
eficiência tecnológica. Observa-se que a tecnologia contribuiu positivamente para redução 
no uso de água, mas negativamente pelo maior consumo de energia.  

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Qualidade Ambiental 
 

Na análise da conservação da qualidade ambiental, deve-se atentar para os impactos da 
tecnologia na contaminação do ambiente e redução da biodiversidade devido aos resíduos 
gerados e perdas de vegetação resultantes da sua adoção (RODRIGUES et al., 2003). A 
conservação ambiental é analisada nesse estudo de tecnologia agroindustrial considerando 
indicadores de poluição atmosférica e qualidade da água. Assim, na comparação entre 
tecnologias, avalia-se que: 

 Poluentes atmosféricos:  

A introdução dos equipamentos de microfiltração aumentaram (+1) o ruído na área 
de trabalho, requerendo o uso de equipamento de proteção auricular. Esse sistema, 
assim como a tecnologia anterior, não geram odor, emissões de gases de efeito 
estufa ou material particulado; 

 Qualidade da água: 

Embora o sistema de clareamento por microfiltração seja mais eficiente na remoção 
de fenóis, ele não requer o uso de gelatina. Assim, considerou-se que a quantidade 
de matéria orgânica presente em efluentes líquidos diminuiu um pouco (-1). A 
turbidez do efluente também foi reduzida (-1) com esse sistema pelo maior volume 
de água utilizada na lavagem dos equipamentos. A água utilizada na limpeza, tanto 
no sistema de microfiltração atual como no sistema artesanal anterior, é proveniente 
de poço, com outorga emitida pela Agência gerenciadora das águas (Cogerh), sem 
impactos conhecidos nas reservas hídricas. Os efluentes gerados com a tecnologia 
atual e com a anterior não contêm espumas e óleos nem causam assoreamento, 
pois são lançados no solo, para que a água percole e as reservas subterrâneas 
sejam abastecidas. 

A Figura 2 apresenta o resultado da avaliação para os indicadores de conservação 
ambiental. Observa-se que a maior contribuição positiva se deve à menor geração de 

Figura 1. Resultados do Ambitec-Agro para os 
indicadores de Eficiência Tecnológica – tecnologia de 
microfiltração. 
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turbidez em efluentes líquidos, reduzindo a poluição da água, mas que a geração de ruído é 
maior com a tecnologia atual, ampliando a poluição atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Índice de Impacto Ambiental  
 
O impacto ambiental final do sistema de microfiltração é negativo (-0,72), principalmente 
devido ao maior consumo de energia e ruído, inexistentes na tecnologia anterior (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Pontuação dos indicadores de impacto ambiental 
Critérios de impacto 
da atividade 

Importância do 
critério 

Coeficientes de 
desempenho 

Índices integrados 

Uso de recursos 0,05 1,5 Uso de insumos: -1,5 

Uso de Matérias-
primas 

0,05 0,0 

Consumo de energia 0,05 -7,5 

Emissão atmosférica 0,05 -0,1 Qualidade ambiental: 
0,06 Qualidade da água 0,05 0,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Resultado do Ambitec-Agro para os 
indicadores de Conservação Ambiental - microfiltração 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIETAIS DA 
ADOÇÃO DA TECNOLOGIA CLONE DE CAJUEIRO BRS 226 

 
3.1. Observação importante 

 
A tecnologia avaliada anteriormente denominada “Melhoria do processo do uso de 
desfolhantes no manejo da indução da brotação de pinheira” foi substituída pela Tecnologia 
Clone de Cajueiro BRS 226, em virtude de ter sofrido alterações importantes realizadas pelo 
adotante na sua formulação, mas que impossibilitou sua avalição, por não haver a 
participação da Embrapa.  

 
3.1.1. Descrição da tecnologia 

A tecnologia em estudo é o clone BRS 226 de cajueiro-anão. Esse clone foi lançado em 
2002, como parte do Programa de Melhoramento da Embrapa Agroindústria Tropical (PAIVA 
et al., 2002), para a região semiárida do Piauí.  

O BRS 226 é cultivado em sequeiro, com sua produção de castanha e de pedúnculo 
comercializada no mercado de mesa e de amêndoa. De acordo com Paiva (2002), um 
hectare de BRS 226 com três anos de idade pode fornecer 470 kg de castanha por ano. Um 
importante benefício do cajueiro-anão é a possibilidade de realização da colheita manual 
devido à baixa altura da planta, permitindo a comercialização do pedúnculo para a produção 
de cajuína, sucos, doces e outros produtos que ampliam a renda do produtor. Uma 
importante característica do clone BRS 226 é sua resistência à pouca oferta de água em 
períodos de seca prolongada e à resinose, doença causada pelo fungo Lasiodiplodia 
theobromae (Pat.) Grig., que diminui a produção das plantas de cajueiro. A Tabela 1 
apresenta as principais características desse clone.  

Tabela 1. Características do BRS 226, no terceiro ano de cultivo em sequeiro 

Altura média da planta 1,24 m 

Diâmetro médio da copa 2,2 m 

Peso da castanha 9,75 g 

Peso da amêndoa 2,72 g 

Peso pedúnculo 102 g 

Coloração do pedúnculo Laranja 

Fonte: Paiva (2002)Figura 1. Clone BRS 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto: Leto Saraiva Rocha/Embrapa Agroindústria Tropical 
3.2. Avaliação de Impacto Social 



 

29 
 

 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X) sim ( ) não. 
 

Tabela 1. Impactos sociais – aspecto emprego 
 

Indicadores 
Média 
2015 

 
Capacitação 9,8 
Oportunidade de emprego local qualificado 2,07 
Oferta de emprego e condição do trabalhador 3,9 
Qualidade do emprego  13,05 

 

 
O indicador Capacitação, média 9,8, é considerado elevado, pois segundo os dados 
levantados todos os produtores receberam treinamento do Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Piauí (EMATER-PI) e alguns da Embrapa Agroindústria Tropical. 
 
O indicador Oportunidade de emprego local qualificado, média 2,07, aparentemente 
apresenta um impacto baixo; no entanto, as atividades são desenvolvidas pela própria 
família, há a contratação de temporários somente na safra.  
 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador, média 3,9, foi positivo, em 
virtude da geração de emprego ser pontual, ou seja, usar mão de obra da localidade.  
 
O indicador qualidade do emprego, média 13,05, é considerado significativo, sendo que 
vários fatores contribuíram para o bom desempenho, aumento da área cultivada, quantidade 
e qualidade dos frutos, o que gera uma maior entrada de recursos na unidade familiar, sem 
trabalho infantil, jornada de trabalho de 44 horas semanais e sem o uso de adubos químicos 
e agrotóxicos. 
 
 

Tabela 2. Impactos sociais – aspecto renda 
 

Indicadores 
Média 
2015 

 
Geração de Renda do estabelecimento 15,0 
Diversidade de fonte de renda 12,8 
Valor da propriedade  15,0 

              
 
O indicador Geração de Renda do estabelecimento media 15,0 foi considerado positivo 
tendo em vista que toda produção tanto fruto quanto castanha compra garantida; 
segurança, por haver quantidade/qualidade e o preço não sofre grandes variações; 
estabilidade, produção somente na safra de setembro a janeiro, e montante, produzem 
50% da capacidade.  
 
O indicador Diversidade de fonte de renda media 12,8 ficou caracterizado devido à 
produção não ser toda agropecuária no estabelecimento. Como os produtores são 
agricultores familiares, as famílias tem membros que exercem atividades fora da unidade 
familiar.  
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O indicador Valor da propriedade média 15 foi elevado pelas variáveis: investimento em 
benfeitorias, as propriedades tem um valor de venda considerado alto na região, em virtude 
da qualidade do solo. Conformidade com a legislação, trabalham com Boas Práticas 
Agrícolas. Infraestrutura política e tributária, não se aplica.  
 
 

Tabela 3 - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores 
Média 

 
 

Saúde ambiental e pessoal -0,6 

Segurança e saúde ocupacional 0,0 

Segurança alimentar 3,0 
           
 
O indicador Saúde ambiental e pessoal, média -0,6, foi considerado significativo em virtude 
do uso das Boas Práticas Agrícolas. Não foram encontrados vetores de Emissão de 
poluentes atmosféricos, hídricos e de solo. 
  
O indicador Segurança e saúde ocupacional, média 0,0, reflete o não uso de agentes 
químicos e biológicos;  Periculosidade, não se aplica; Calor e Frio, não se aplica.   
 
O indicador Segurança alimentar, média 3, foi considerado positivo, na variável; garantia 
da produção, a produção é garantida no período da safra. A variável Quantidade de 
alimento foi considerada positiva devido à alta produtividade das plantas. A variável 
Qualidade nutricional do alimento reflete o nível de vitamina C no fruto.  
 

Tabela 4. Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
 

Indicadores 
Média 

 
 

Dedicação e perfil do responsável 15,0 

Condição de comercialização 4,2 

Reciclagem de resíduos  6,0 

Relacionamento institucional 15,0 

 
 
O indicador Dedicação e perfil do responsável, média 15,0, foi considerado positivo em 
virtude do responsável dedicar 8 horas diárias na condução da unidade familiar: 
Capacitação dirigida à atividade, treinamentos realizados pela EMATER-PI. Engajamento 
familiar, a família se dedica ao trabalho na unidade familiar. Uso de sistema contábil e 
Modelo formal de planejamento, não há para todos um modelo formal de planejamento, os 
que não tem fazem anotações em uma caderneta, a fim de saber o que é gasto e o que é 
ganho. 
 
O indicador Condição de comercialização, média 4,2, pode ser considerado positivo, pois 
a produção tem preço e compra garantida; Armazenamento local, não se aplica; 
Existência de Propaganda e marca própria, não se aplica, Encadeamento com 
produtos/atividades/serviços anteriores, os produtores da região já haviam adotado 
outros clones de cajueiro; Cooperação com outros produtores locais, existe uma troca de 
informações entre os produtores, do sistema de produção até a comercialização. 
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O indicador Reciclagem de Resíduos, média 6,0, foi considerado positivo, pois os restos 
da produção são incorporados ao solo por meio de compostagem e uso de adubação verde, 
ambos para proteção do solo; Reaproveitamento, não se aplica. 
 
O indicador Relacionamento institucional, com média 12, foi positivo nas variáveis: 
Utilização de assistência técnica, tanto da Embrapa, como da EMATER-PI; 
Associativismo/Cooperativismo, os produtores pertencem a associações. Filiação 
tecnologia nominal, não se aplica; Utilização de assessoria legal/vistoria, não se aplica; 
Capacitação contínua, não se aplica. 
 
 
3.2.1. Análise dos Resultados 
 

Para análise de Impacto Social da Tecnologia “Clone de Cajueiro BRS 226”, seguiu-se a 
Metodologia do Ambitec, avaliando os aspectos: emprego, renda, saúde, gestão e 
administração, que teve como índice de impacto da tecnologia a média de 8,32, conforme 
Tabela 5. A referida tecnologia só veio a despontar com a escassez de chuva ocorrida nos 
últimos quatro anos, o que evidenciou a sua capacidade de produção no período seco, ou 
seja, o clone é adaptado totalmente à região semiárida, indo justamente ao encontro dos 
vários estudos que apontam aumento da temperatura e redução da quadra chuvosa, 
especialmente no Nordeste. A consequente ocorrência de seca torna necessárias a 
pesquisa e introdução de plantas que possam conviver com esse novo cenário que se 
aponta e que possibilitem ao agricultor familiar roduzir sem abandonar a sua história de vida. 

 
Tabela 5. Índice de Impacto da Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente de 

impacto 

Capacitação 
 

0,1 9,8 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 

0,1 2,7 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 3,9 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 12,8 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 -0,6 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,0 

Segurança Alimentar 0,05 3,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 4,2 

Disposição de Resíduos 0,1 6,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação 
da 

ponderação 
1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,32 
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Fonte de dados 
Os dados da pesquisa são oriundos de entrevista e aplicação de questionário ao gestor da 
Fazenda Kabloca. 
 
Uso de Desfolhante no Manejo da Indução da Brotação em Pinheira. Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento no. 84 – Embrapa Agroindústria Tropical, no link 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/982441/1/BPD13013.pdf 
 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/a-excelencia-da-fazenda-
kabocla-1.1072609 
 

Tabela 5. Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

 Pequeno Grande Cooperativa 
Limoeiro do 
Norte 

CE - - 1 - 1 

Total      1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/982441/1/BPD13013.pdf
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/a-excelencia-da-fazenda-kabocla-1.1072609
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/a-excelencia-da-fazenda-kabocla-1.1072609
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3.3. Avaliação de Impacto Econômico 

a) Objetivo estratégico PDE /PDU: Competitividade e sustentabilidade do 

agronegócio. 

 

b) Considerações iniciais  

No intuito de apresentar uma contextualização breve sobre a cajucultura nos 

mercados nacional e internacional, são apresentadas as seguintes transcrições: 

 “O Brasil já foi o maior produtor de caju do mundo. Hoje, perde para Índia e 

Vietnã. Atual maior produtor e processador de caju do mundo, o Vietnã entrou 

no mercado da cajucultura há cerca de trinta anos. A Índia, país que hoje 

ocupa a segunda posição no ranking, exporta apenas cerca de 20% de sua 

produção” (ATLÂNTICO, 2015, p.29). 

 “[...] de janeiro/13 a outubro/2015, os preços internacionais da amêndoa de 

castanha tiveram o seguinte comportamento: incremento de 1,96% na Índia e 

4,24% no Vietnam. Já no mês atual, em comparação ao anterior, houve 

deságio na Índia e no Vietnam, de 0,82% e 2,70%, respectivamente. Essa 

ocorrência pode ser atribuída a uma maior oferta do produto por parte dos 

principais países exportadores (Vietnam e Índia). Deve-se, também, ser 

levado em conta o recuo nas importações realizadas pelos europeus e 

chineses, considerados como os maiores consumidores” (CONAB, 2015, p. 

4). 

 “O Brasil detém o que há de mais avançado em know-how para produção e 

beneficiamento do caju: uma grande concentração de indústrias, quase todas 

automatizadas, uma boa reputação no mercado internacional e também um 

dos mais avançados centros de pesquisa científica e desenvolvimento da 

cajucultura do mundo, a Embrapa” (ATLÂNTICO, 2015, p.29). 

 “O Ceará, estado localizado no Nordeste brasileiro, lidera a produção e a 

exportação de caju no Brasil, com mais de 50% de toda a produção do País e 

mais de 90% do processamento de castanha e suco” (ATLÂNTICO, 2015, 

p.30). 
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Quanto à produção nacional de castanha-de-caju, a safra estimada em 2015 é de 

104,65 mil toneladas, segundo o IBGE (2015). Os estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte e Piauí concentram mais de 80% dessa produção (tabela 1).  

Se confirmada tal estimativa, a safra atual será 2,84% inferior à produção registrada 

em 2014. Em termos de área plantada, segundo o IBGE (2015), a redução verificada 

foi de 2,76%, passando de 656.463 hectares verificados em 2014 para 638.359 

hectares em 2015.  

 

  

 

Uma vez destacados os valores da produção nacional, cabe avaliar a situação dos 

preços pagos ao produtor no cenário nacional para complementação dos parâmetros 

utilizados no presente estudo. 

Segundo a Conab (2015), “os preços atuais recebidos pelos produtores, se 

comparados ao mesmo período do ano passado, tiveram aumentos respectivos de 

9,96% no Ceará, 35,87% no Piauí e 43,04% no Rio Grande do Norte”. 

Em relação aos valores estabelecidos pela política de Garantia de Preços Mínimos 

(PGPM) do governo federal, a Conab (2015) informou que “entre janeiro/13 a 

outubro/15, os valores médios recebidos pelos produtores acumularam crescimento 
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na ordem de 70,90%, enquanto que os Preços Mínimos foram reajustados em 

23,19%”. 

Na tabela 2, é possível verificar a remuneração paga ao produtor por quilo de 

castanha-de-caju em casca. Para efeito de comparação, o preço mínimo desse 

produto em 2015 foi de R$ 1,70/kg.  

O depoimento seguinte ilustra o preço da castanha-de-caju no momento: “o período 

é de entressafra. O produto está escasso. Por conta disso, os preços da castanha-

de-caju in natura alcançaram patamares nunca vistos no Rio Grande do Norte. Os 

especuladores que guardaram a castanha estão hoje obtendo preço que vai até R$ 

4,00 por um quilo. Esse preço é exageradamente alto. Estando bem fora da 

realidade do mercado local” (COSTA, 2015).  

 

 

 

No tocante à expansão de áreas, mesmo com a alta de preços verificada 

recentemente, não há “[...] projetos visando o aumento da produção de castanha-de-

caju no Rio Grande do Norte” (COSTA, 2015).  

A decisão de não realizar investimentos em novos plantios será retomada (e 

confirmada) no relato dos produtores entrevistados.  

Na próxima seção, a metodologia de construção do estudo de viabilidade econômica 

do clone de cajueiro-anão BRS 226 é apresentada. 

O trabalho termina com a análise dos resultados observados em campo (incluindo, 

nesta etapa, as planilhas da metodologia de referência da Embrapa).  
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c) Metodologia 

Foram realizadas três entrevistas, sendo um produtor representante da agricultura 

familiar e dois de empreendimentos patronais, todos situados na região de Picos, PI.  

Frente ao número pequeno de entrevistas que puderam ser realizadas, buscou-se 

selecionar os produtores considerados os mais representativos de cada categoria, 

em relação aos dados de produção e comercialização da castanha-de-caju. Outro 

critério de seleção foi identificar os produtores que buscam de forma mais intensa o 

acesso a tecnologias. A seleção e articulação com os entrevistados foram feitas por 

um técnico da Embrapa Agroindústria Tropical com trabalhos realizados na região 

em questão.  

Para comparar os resultados obtidos em campo, foram consultados alguns 

pesquisadores e técnicos da Embrapa Agroindústria Tropical com trabalhos na 

cajucultura. Fontes secundárias, também, foram utilizadas com esse intuito.  

Como método de análise, foram consideradas duas lógicas distintas, ou seja, os 

dados da agricultura familiar e do empreendimento patronal foram estudados 

separadamente.  

No caso do empreendimento familiar, os resultados de campo foram comparados ao 

custo de oportunidade de remuneração da mão de obra (diárias pagas na região).  

Já na avaliação do sistema patronal, buscou-se identificar o retorno do capital 

investido. 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos nas propriedades do Piauí. 

 

d) Resultados dos empreendimentos avaliados 

i. Resultados do empreendimento familiar (para módulo de um hectare, com os 

valores obtidos na safra 2015, em um pomar no sexto ano em cultivo de 

sequeiro). 

 Produtividade (castanha): 440 kg/ha; 

 Produtividade (pedúnculo): 4.659 (kg/ha);  

 Preço de venda (castanha): R$ 2,60/kg; 

 Preço de venda (pedúnculo): R$ 0,70/kg; 

 Faturamento (castanha): R$ 1.144,00; 

 Faturamento (pedúnculo): R$ 1.630,00, estimada pelo produtor a venda de 

50% da produção; 

 Faturamento total: R$ 2.774,00; 
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 Custos: R$ 90,00 (relatado o desembolso efetivo de recursos financeiros, 

apenas, para o procedimento de coroamento); 

 Tempo de dedicação à atividade da mão de obra familiar: 44 H/d 

(consideradas as horas dedicadas para poda, colheita e preparação para 

comercialização);  

 Benefícios econômicos líquidos obtidos no período: R$ 2.684,00; 

 Remuneração da mão de obra familiar no período: valor dos benefícios 

econômicos líquidos dividido pela quantidade de homens/dia (H/d): R$ 61,00. 

 

ii. Resultados do empreendimento patronal (para módulo de um hectare, com os 

valores obtidos na safra 2015, em um pomar no quarto ano em cultivo de 

sequeiro). 

 Produtividade (castanha): 300 kg/ha; 

 Produtividade (pedúnculo): 2.232 (kg/ha);  

 Preço de venda (castanha): R$ 3,50/kg; 

 Preço de venda (pedúnculo): R$ 0,70/kg; 

 Faturamento (castanha): R$ 1.050,00; 

 Faturamento (pedúnculo): R$ 1.562,00, estimada pelo produtor venda de 70% 

da produção; 

 Faturamento total: R$ 2.612,00 

 Custo: R$ 250,00 (poda, grade e coroamento); 

 Benefícios econômicos líquidos obtidos no período: R$ 2.362,00; 

 Investimento realizado: R$ 5.900,00 (considerados: plantio, desmatamento, 

limpeza, aplicação de calcário/adubação, plantio de mudas e aquisição do 

terreno); 

 Retorno do investimento (benefícios econômicos líquidos 

obtidos/investimento): 25% ao ano.  

 

Na sequência, são apresentadas as planilhas da metodologia de referência da 

Embrapa preenchidas com os resultados dos empreendimentos patronais visitados. 
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e) Planilhas da metodologia de referência da Embrapa 

 

 Incremento de produtividade – Castanha e Pedúnculo 

 

 

 

 

 

Obs.:  

1 Rendimento anterior: considerado, pelos produtores, o BRS 226 com rendimento 

100% superior ao cajueiro-comum. 

2 Valor declarado do custo médio de produção (kg/ha). Referente à safra, esse valor 

foi rateado entre pedúnculo e castanha (50% para castanha e 50% para pedúnculo). 

No caso da castanha, custo adicional = R$ 250,00*50% = R$ 125,00/300 kg = R$ 

0,42/kg.  

3 Participação da Embrapa - consulta a pesquisadores da Embrapa Agroindústria 

Tropical. 
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4 Área de adoção - consulta com pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical e 

dados do IBGE. 

5 Valor declarado do custo médio de produção (kg/ha). No caso do pedúnculo, custo 

adicional = R$ 250,00*50% = R$ 125,00/3188 kg = R$ 0,04/kg. 

 

 Agregação de valor – Castanha 

 

 

 

 

Obs.: 

Não houve relatos, por parte dos produtores entrevistados, sobre a redução de 

custos de produção com a implantação dos clones de cajueiro-anão BRS 226.  

Da mesma forma, mesmo com a elevação dos preços pagos ao produtor, não foram 

registrados pronunciamentos sobre a expansão da área de produção. 
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f) Análises dos resultados 

O empreendimento familiar apresentou uma remuneração aos produtores da 

ordem de R$ 61,00. Tal rendimento corresponde ao valor recebido pelo participante 

da família por um dia trabalhado. Quando confrontado ao valor da diária paga na 

região, no caso de R$ 40,00, observa-se que o empreendimento propiciou um 

acréscimo de 53% (alternativa de renda considerada para a venda da força de 

trabalho por parte do agricultor familiar).  

No caso do empreendimento patronal, buscou-se identificar o retorno do 

investimento realizado, que significa o retorno expresso no lucro para cada 

unidade monetária investida. O resultado obtido de 40% ao ano foi considerado 

satisfatório, visto que uma alternativa de investimento é considerada atrativa 

economicamente se apresentar um retorno anual superior a 20%. 

É fundamental destacar que os resultados econômicos obtidos para os clones de 

cajueiro-anão BRS 226 estão condicionados ao fenômeno das secas, que já duram 

quatro anos no Nordeste brasileiro. Esse intervalo de tempo coincide com o próprio 

tempo dos pomares de BRS 226 visitados no Piauí (que variam entre quatro e seis 

anos). Todos os entrevistados destacaram uma queda de produtividade ao longo do 

período, verificada tanto para os clones de cajueiro-anão quanto para o cajueiro-

comum. Em outro exemplo, também associado à seca, os custos reduzidos 

verificados na produção familiar, por exemplo, foram explicados pela redução dos 

tratos culturais.  

Como contraponto à queda de produtividade mencionada, os faturamentos totais 

dos empreendimentos estudados foram favorecidos pela elevação do preço da 

castanha pago ao produtor. Esse rendimento é ainda complementado pela 

comercialização do pedúnculo junto às indústrias de sucos.  

 

Fontes de pesquisa: 

ATLÂNTICO, 2015. Instituto Brasil África. Cajucultura, a tecnologia que favorece a 

vocação. Revista Atlântico, ano 1 - N0 4, novembro de 2015, Fortaleza-CE, Brasil. 

CONAB, 2015. Companhia Nacional de Abastecimento. Relatório de conjuntura 

mensal – Castanha de caju. Disponível em: www.conab.gov.br. Acessado em: 14 

de janeiro de 2016. 

http://www.conab.gov.br/
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IBGE (2015). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados de previsão de 

safra. Produção – Brasil. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 14 de 

janeiro de 2016. 

COSTA, G. 2015. Preço da castanha-de-caju no RN é o mais caro do Nordeste. 

Disponível em: http://gonzagacosta.blogspot.com.br/2015/04/preco-da-castanha-de-

caju-no-rn-e-o.html. Acessado em: 12 de janeiro de 2016. 
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3.4 Avaliação dos impactos ambientais 

 

A avaliação dos impactos ambientais da tecnologia selecionada foi realizada com base no 
método denominado "Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica 
Agropecuária (AMBITEC-Agro)", que se baseia num conjunto de indicadores e componentes 
envolvendo seis aspectos de caracterização do impacto ambiental: alcance da tecnologia 
(abrangência e influência), eficiência tecnológica, conservação ambiental e recuperação 
ambiental. Nesse método, a tecnologia em estudo é comparada com outra anteriormente 
utilizada em cada local visitado, sendo cada indicador pontuado de acordo com entrevista 
realizada junto aos usuários da tecnologia.  

 

3.4.1 Tecnologia anteriormente utilizada na maioria das propriedades 

   

A tecnologia anteriormente utilizada na maioria das propriedades agrícolas objeto desta 
avaliação era o cajueiro-comum. Esse cajueiro é mais alto e possui maior diâmetro de copa 
que o cajueiro-anão. A colheita do caju de árvores muito altas é impraticável ou tem muito 
pouco aproveitamento, pois a maior parte dos cajus cai de alturas elevadas, danificando o 
pseudofruto. Assim, aproveita-se apenas a castanha. A Tabela 2 apresenta as 
características de clones de cajueiro-comum, de acordo com Paiva et al. (2005). 

  

                      Tabela 2. Características de clones de cajueiro-comum 

 

Altura média da planta com 6 anos* 4,3 m  

Diâmetro médio da copa com 6 anos** 7,25 m 

Peso da castanha com 4 anos 14,43 g 

Peso da amêndoa com 4 anos 3,48 g 

Coloração do pedúnculo Vermelha 

Produção de castanha 100 kg/ha 

* Existe registro de plantas de cajueiro-comum com altura variando de 8 m a 15 m ** 
Existe registro de diâmetro de copa de cajueiro-comum atingindo 20 m.  

Fonte: Paiva et al. (2005) 

 

A análise comparativa de impacto entre o clone BRS 226 e o cajueiro-comum foi baseada 
em entrevistas com proprietários usuários do clone. 

 

3.4.2 Escopo da avaliação 

 

  A avaliação compara o uso de insumos e geração de emissões no ano de 2015 por 
quilograma de castanha colhida em 1 hectare, em pomares implantados há pelo menos 
seis anos. As etapas analisadas dizem respeito aos tratos culturais e colheita da castanha e 
pedúnculo. Não fazem parte dessa avaliação as etapas de limpeza da área e plantio de 
mudas que ocorrem quando da instalação de pomares de cajueiro-anão. 
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A localização das fazendas produtoras de caju que foram visitadas está apresentada 
na Tabela 3. Foram visitadas três fazendas de caju localizadas em diferentes municípios do 
Piauí com pomares de cajueiro BRS 226. Uma dessas fazendas tem pomar com plantas 
ainda em crescimento e que não atingiram todo o potencial produtivo (4 anos), com plantas 
ainda em crescimento. As outras duas fazendas têm pomares adultos com 6 anos ou mais. 
Cada fazenda representa produtores de pequeno, médio e grande porte na região semiárida 
do Piauí. 

De acordo com os produtores entrevistados, os pomares obtiveram produtividade 
entre 300 kg/há e 1.600 kg/ha no ano de 2015, com produção entre os meses de maio a 
novembro. Já a produtividade das áreas com cajueiro-comum foi em torno de 100 kg/ha. 
Assim, observa-se que a produção por hectare é pelo menos oito vezes maior quando se 
compara uma área de cajueiro-anão BRS 226, de pomar adulto, com outra de cajueiro-
comum. 

 

Tabela 3. Fazendas visitadas com pomares de cajueiro-anão 

Unidade Município Área total 
(ha) 

Área com 
BRS 226 

Produtividade 
(kg/ha) 

Idade 
(anos) 

Fazenda 1 São José 
do Piauí, 
PI 

31 1 1600 6 anos 

Fazenda 2 Francisco 
Santos, PI 

100 3 300 4 anos 

Fazenda 3 Pio IX, PI 26000 200 800 12 anos 

 

 

3.4.3 Alcance da Tecnologia 

Segundo o Manual de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica 
Agropecuária, a abrangência da tecnologia é definida como a área total cultivada com o 
produto ou dedicada à atividade, enquanto a influência é definida como a percentagem 
desta área a qual a tecnologia se aplica.  

A cajucultura é uma atividade que teve uma área colhida de 695.289 ha e produção 
de 109.679 t em 2013 (IBGE, 2013). Cerca de 86% dessa área está localizada na região 
Nordeste do Brasil, nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. A produção no 
Piauí, principalmente na região sul do Estado, foi de 12.863 t, em 2013. Esses dados, 
entretanto, se referem à produção de castanha oriunda tanto do cajueiro-comum como do 
anão (vários clones como CCP 76 e BRS 226). Entretanto, de acordo com o relato dos 
produtores entrevistados, devido à capacidade do clone BRS 226 suportar a baixa 
disponibilidade de água nos últimos anos de seca no Nordeste, assim como sua grande 
resistência à resinose e ataque da mosca das frutas, a previsão é de que, nos próximos 
anos, ocorra substituição de pomares de cajueiro-comum ou outros clones de cajueiro-anão 
pelo BRS 226, na região sul do Piauí. 

 

3.4.4. Análise de Eficiência Tecnológica 

 

Segundo o Manual de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica 
Agropecuária, a eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para redução 
da dependência de insumos externos (RODRIGUES et al., 2003). Os insumos analisados 
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em propriedades agrícolas são fertilizantes, agrotóxicos, energia, combustíveis e área. Na 
comparação entre tecnologias, observou-se que: 

 

Uso de insumos - fertilizantes:  

O uso de macronutrientes aumentou em uma das três fazendas visitadas com o plantio 
de BRS 226, sendo utilizado em média 3 l/ha de adubo orgânico foliar. Micronutrientes 
não são utilizados. O calcário não é aplicado. As áreas com cajueiro-comum não 
recebiam fertilizantes nem calcário. Entretanto, tinham uma produção baixa, oito vezes 
menor que as áreas com cajueiro-anão BRS 226. Assim, considerou-se que ocorreu um 
pequeno aumento no indicador “fertilizantes químicos” e que o indicador 
“micronutrientes” não sofreu alteração, por quilo de castanha e pedúnculo produzidos. 

uso de insumos - pesticidas: 

Nenhuma das fazendas entrevistadas utiliza agrotóxico no controle de pragas e 
doenças, como mosca-branca e resinose. Dessa forma, atribuiu-se valor inalterado dos 
componentes referentes ao indicador “pesticidas”. 

Uso de recursos naturais:  

O cultivo do BRS 226 ocorre somente em sequeiro, assim como acontece nas áreas 
com cajueiro-comum. Também não se utiliza água para limpeza da castanha ou 
pedúnculo nas fazendas. Assim, os componentes relacionados ao “uso da água” não 
sofreram alteração. Já a produtividade média encontrada nas fazendas com BRS 226 
para a castanha foi de 1.200 kg/ha, enquanto as propriedades com cajueiro-comum 
apresentaram produtividade de 100 kg/ha, implicando uma grande redução no 
componente “solo para plantio”. 

Consumo de energia:  

Anualmente, realizam-se a limpeza da área com roçadeira seguida ou não de 
gradagem, principalmente quando o cultivo é consorciado com feijão ou milho, nos dois 
primeiros anos de implantação do pomar. Como na maioria das propriedades usuárias 
do BRS 226 a altura da planta (máximo de 3 m) e o espaçamento entre elas (7x7 m ou 
8x6 m) é menor que a altura (máxima de 20 m) e espaçamento (10x10 m a 15x15 m) 
utilizado nas áreas de cajueiro-comum, conclui-se que uma menor área fica sujeita a 
passagem do trator, com a ocorrência de pequena redução no uso de diesel. Tanto o 
cultivo do BRS 226 como do cajueiro-comum não utilizam eletricidade ou biomassa 
como combustível. 

Uso de insumos veterinários e matérias-primas: 

Não ocorre uso de insumos veterinários nem de matérias-primas, pois não há 
processamento agroindustrial nas fazendas produtoras de caju. 

Geração própria, aproveitamento, reúso e autonomia:  

Na produção de uma planta adulta do clone BRS 226 ou do cajueiro-comum, não 
ocorrem cogeração de energia elétrica, aproveitamento térmico, compostagem ou 
controle biológico. A adubação verde tanto em pomares com cajueiro-comum quanto 
com o cajueiro-anão ocorre com o plantio de feijão nos dois primeiros anos após plantio, 
quando há sol nas entrelinhas. Como neste estudo, avaliando a produção de um 
cajueiro adulto (seis anos ou mais), a adubação verde foi considerada inalterada. 

 

A Figura 1 apresenta o resultado fornecido pelo Ambitec-Agro para os indicadores de 
eficiência tecnológica. Observa-se que a tecnologia contribuiu positivamente para redução 
no uso de energia, pelo menor uso de diesel. A redução no uso de recursos naturais, pela 
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maior produtividade alcançada e menor uso do solo, compensa o pequeno incremento no 
uso de fertilizante.  

 

 

 

 

Figura 1. Resultados do Ambitec-Agro para os indicadores de Eficiência Tecnológica 

 

3.4.5. Análise de Conservação da Qualidade Ambiental 

 

Segundo o Manual de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica 
Agropecuária, na análise da conservação da qualidade ambiental, deve-se atentar para os 
impactos da tecnologia na contaminação do ambiente e redução da biodiversidade devido 
aos resíduos gerados e perdas de vegetação resultantes da sua adoção (RODRIGUES et 
al., 2003). A conservação ambiental é analisada considerando indicadores de poluição 
atmosférica, qualidade do solo, qualidade da água, conservação da biodiversidade e 
recuperação ambiental. Assim, na comparação entre tecnologias, avalia-se que: 

 

 Poluentes atmosféricos:  

Como nas áreas com BRS 226, o uso de diesel é um pouco menor que nas áreas com 
cajueiro-comum, inferiu-se uma pequena redução na geração de gases de efeito 
estufa (metano, gás carbono, óxido nitroso) e na geração de ruído oriundo de tratores. 
Entretanto, como ocorre aplicação de adubo orgânico, há maior liberação de óxido 
nitroso. Realizando-se um balanço qualitativo dessas emissões, considerou-se que o 
indicador “gases de efeito estufa” não sofreu alteração. Entretanto, devido à menor 
queima de combustível e movimentação dos tratores no campo, concluiu-se que os 
indicadores “material particulado” e “ruído” sofreram uma pequena redução por quilo 
de castanha colhida em um hectare. 

 Qualidade do solo:  

As fazendas de caju estão usualmente localizadas em áreas com topografia plana ou 
suavemente ondulada e em solos arenosos que rapidamente absorvem a água da 
chuva, com reduzida ocorrência de processos erosivos devido ao escoamento 
superficial. Assim, não foram encontradas ravina ou voçorocas no solo em áreas 
cultivadas com cajueiro comum ou anão, tendo sido pontuado como inalterado o 
componente “erosão”. Embora na produção com BRS 226 a quantidade de matéria 
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orgânica oriunda das folhagens seja menor que na produção com cajueiro orgânico, o 
número de plantas por área é maior com o uso do clone BRS 226. Também ocorre 
adição de adubo orgânico nas áreas com cajueiro-anão, levando à inferência de que 
há redução na perda de matéria orgânica e de nutrientes nessas áreas. A 
“compactação” foi considerada inalterada já que nenhum dos produtores usuários do 
clone se queixou da ocorrência de solo compactado em suas propriedades. 

 

 Qualidade da água: 

 Os componentes desse indicador foram considerados inalterados, devido às áreas 
das fazendas usuárias de BRS 226 não possuírem corpos hídricos superficiais.  

 Conservação da biodiversidade:  

Uma vez que um hectare de cajueiro-anão produz pelo menos oito vezes mais que um 
hectare de cajueiro-comum, o tamanho da área necessária para produção de 1 kg de 
castanha do cajueiro-anão é menor, com menor pressão para abertura de novas áreas 
para produção de castanha. Os proprietários e gerentes das fazendas entrevistados 
informaram que novos pomares de cajueiro-anão estão sendo instalados em áreas 
ocupadas com cajueiro-comum. Assim, conclui-se que pode ocorrer uma grande 
redução do uso de áreas com “vegetação nativa”, com impacto positivo na 
preservação da fauna silvestre. Entretanto, com a substituição de áreas de cajueiro-
comum por clones de BRS 226, pode ocorrer perda de corredores de fauna, pois 
esses pomares foram plantados há mais de 20 anos, com agroecossistemas em 
equilíbrio. Com relação às “variedades caboclas”, avaliou-se que ocorreu um grande 
aumento desse componente, devido ao cajueiro-comum ser uma variedade rústica, 
nativa e possuir grande diversidade, enquanto o clone é uma planta homogênea. 

 Recuperação ambiental:  

Como os entrevistados nas fazendas visitadas não relataram degradação do solo 
anterior à introdução do clone BRS 226, ou ocorrência de recuperação de 
ecossistemas periféricos, de áreas de preservação permanente ou de reserva legal 
relacionados a essa tecnologia, consideraram-se inalterados os componentes do 
indicador “recuperação ambiental”. Devido à rusticidade e capacidade produtiva do 
cajueiro em áreas de baixa fertilidade natural, desde que realizada a adubação 
adequadamente, pondera-se sobre a necessidade de se avaliar a oportunidade de 
recuperar áreas degradadas no semiárido com a instalação de pomares de cajueiro-
anão. Essa ação ampliaria os benefícios ambientais oriundos dessa tecnologia.  

 

 A Figura 2 apresenta o resultado da avaliação para os indicadores de conservação 
ambiental. Observa-se que a maior contribuição positiva se deve à menor geração de 
poluentes atmosféricos pelo menor uso de diesel e maior adição de matéria orgânica ao solo 
com o uso de adubos orgânicos. Outro impacto positivo é devido ao menor desmatamento 
de áreas com vegetação nativa para instalação de novos pomares. 
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Figura 2. Resultado do Ambitec-Agro para os indicadores de Conservação Ambiental  

 

3.4.6 Índice de Impacto Ambiental  

 

O índice de impacto ambiental final do clone BRS 226 é positivo (0,55), 
principalmente devido ao impacto positivo de aumento da produção por área plantada, 
redução no uso de diesel em operações de gradagem e aumento da adição de matéria 
orgânica ao solo (Figura 3). Esse índice pode ser melhorado com a adoção de melhores 
práticas de adubação que levariam a ganhos de produção, e utilização de áreas degradadas 
na abertura de novos pomares de cajueiro-anão BRS 226. 

 

 

 

Figura 3. Índice de Impacto Ambiental da Tecnologia. 

 

Referências Bibliográficas 

OLIVEIRA, F. N. S.; ROSSETI, A. G.; BUENO, D.M.; RAMOS, A. D. Manejo do cajueiro 
comum (Anacardium occidentale L.) em solos litorâneos. Boletim de Pesquisa 20. Fortaleza: 
EMBRAPA-CNPAT, 1998, 17p. 

OLIVEIRA, V. H. Cultivo do Cajueiro Anão Precoce. Série Sistemas de Produção. Fortaleza: 
Embrapa Agroindústria Tropical, 2002. 

 

 


