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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título 

 
Software FertOnline de recomendação de adubação 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Quadro 1 – Alinhamento da tecnologia à objetivos estratégicos PDE/PDU 

Objetivo Estratégico PDE/PDU 
X          Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

Inclusão da Agricultura Familiar 
Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

X Sustentabilidade dos Biomas 
Avanço do Conhecimento 
Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

 
O FertOnline é um software para recomendação de adubação e calagem da cultura do 

coqueiro anão e gigante, a partir de dados de análises de solo e/ou folha. O banco de dados que o 
software utiliza para gerar a recomendação foi formado a partir de experimentos de campo de longa 
duração, realizados por uma equipe de especialistas na área de solos. 

Durante a condução dos experimentos, realizados no Estado de Sergipe, foram 
acompanhados o estado nutricional das plantas através de amostragens anuais de solo e folha, cujas 
análises incluíram não somente os nutrientes que estavam sendo objeto de estudo, como também os 
macronutrientes secundários (cálcio, magnésio e enxofre) e os micronutrientes (zinco, manganês, cobre 
e boro). Isto permitiu a elaboração de recomendações em primeira aproximação, para os citados 
nutrientes. Já as recomendações de calagem foram realizadas por meio do método da saturação por 
bases, cujo valor de referência foi tomado como 60% (EMBRAPA, 2011). 

O usuário do FertOnline pode entrar alternativamente com as análises de solo e folha. Porém, 
quando as duas são inseridas, os resultados da análise foliar comandam as recomendações de 
fertilizantes. Para ajudar na interpretação das tabelas, o software foi lançado juntamente com o livro 
“Recomendação para o uso de corretivos e fertilizantes no Estado de Sergipe”. A publicação, além de 
trazer as tabelas de referência, é composta por outros capítulos para “prover informações básicas sobre 
fertilidade do solo e nutrição de plantas e auxiliar os leitores no manuseio das tabelas” (SOBRAL, et all,  
2007). Além disso, o livro traz informações sobre adubação orgânica (adubação verde e compostagem). 

O processo de sistematização das informações que compõem as tabelas de recomendação 
(banco de dados) foi diferenciado por submeter sistematicamente os dados para validação em reuniões 
com agentes de assistência técnica. Esta estratégia tornou-se um diferencial porque os dados puderam 
ser aperfeiçoados aproximando-se dos sistemas de produção da região, bem como no sentido de 
minimizar os impactos das práticas de adubação sobre o meio ambiente (idem, 2007). 

Outra característica relevante desta tecnologia é o fato de ser um software com acesso livre e 
disponibilizado no site da Embrapa Tabuleiros Costeiros para utilização gratuita. O usuário, de posse da 
análise de solo, insere as informações e o FertOnline gera um relatório com todas as recomendações 
de adubação e calagem, direcionando o produtor para o uso racional de adubos químicos (COELHO, 
2010). 
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1.4. Ano de Lançamento: 2007 

 

1.5. Ano de Início de adoção: 2010 

 

1.6. Abrangência 

 
Semiárido nordestino 
 

1.7. Beneficiários 

 
Produtores rurais, equipes de assistência técnica de órgãos governamentais, empresas 

parceiras produtoras de coco, equipes de assistência técnica de empresas privadas. 
 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

 
Segundo o relatório de avaliação de impacto do sistema de produção do coco (EMBRAPA, 

2009), no Brasil, tradicionalmente, a  cultura  do  coco  ocupa  a  faixa litorânea  do  Nordeste,  

onde  é  explorada  a  variedade  Gigante,  responsável  pela produção de "coco seco". Essa 

variedade, destinada ao mercado in natura e à indústria de alimentos, localiza-se em espaço 
onde predominam pequenas propriedades (menos de 10 ha), que se caracterizam pela utilização 

de sistemas de produção extrativista. 
 

A partir de  1985,  observou-se  um  crescimento  significativo   do  cultivo  da variedade  
Anão, destinada  à produção  de água de coco. Nesse caso, observa-se que o plantio é 

realizado em grandes áreas, onde se utilizam sistemas intensivos de produção (FONTES, 2006 

apud Embrapa, 2009). 
 

O FertOnline vem atender a uma etapa do sistema de produção de coco, proporcionando  

a  mitigação  dos  impactos  do  uso  arbitrário  de  adubos  químicos aplicados sobre o meio 

ambiente. Este é um ponto relevante uma vez que, segundo Sobral (1998, p. 129-152), a 
adubação é a prática que tem maior efeito sobre a produtividade do coqueiro e ao mesmo tempo a 

“lixiviação e as reações que ocorrem quando os fertilizantes são aplicados no solo concorrem 

para diminuir a disponibilidade de nutrientes para a planta”. Desta forma, a vasta utilização do 
software e/ou do livro pode impactar tanto na relação custo de produção/produtividade, quanto 

ma mitigação dos impactos ambientais por meio do uso racional de fertilizantes químicos. 
 

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 
Segundo entrevista dirigida realizada com o pesquisador responsável  pela tecnologia,  os 

ganhos  econômicos  do uso racional  de fertilizantes sem dúvida é um dos benefícios da 

utilização das tabelas de referência, seja por conta da racionalização dos custos com adubação, 
seja com os ganhos de produtividade que o uso ajustado de fertilizantes pode trazer para o 

produtor.
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Todavia, o pesquisador  afirmou  também  que talvez não seja  possível  mensurar  tal 
impacto com efetiva precisão,  uma vez que os  produtores  utilizam diversos  parâmetros  para  

decisão  de aplicação de corretivos de solo e fertilizantes, desde as variações nos diversos custos 
de produção,  até  o  preço  do  coco  nos  diversos  mercados  regionais.  Além disso, as práticas 

d e  m a n e j o  dos produtores, especialmente dos médios e pequenos, não são embasadas 

em análise de solo e, portanto, extremamente diversificadas. Isto por si só dificulta em muito a 

obtenção de uma estimativa segura em relação aos ajustes nos gastos, por exemplo, 
proporcionados pelo uso do FertOnline ou das tabelas de referência. 

Por outro lado, considerando um produtor  tradicional,  é possível afirmar, segundo o 

pesquisador, que o uso de corretivos e fertilizantes de modo correto pode elevar em cerca de 

20% a produtividade, sem necessariamente elevar os custos de produção. Em muitos casos os 

custos poderiam até ser reduzidos. 
Assim,  optou-se  por considerar  que apenas 30% da área plantada com coco em 

Sergipe ( á r e a  a va l i a d a   d e  i m p a c t o  d a  t e c n o l o g i a )  é adubada e que 
apenas 10% dessa área pertence a produtores que passaram a utilizar a tecnologia (software 

e/ou tabelas de referência). Dessa forma, pôde-se estimar um incipiente impacto econômico 

advindo da utilização dessa tecnologia, conforme demonstrado nas tabelas a seguir. 

 

3.1 Avaliação dos Impactos Econômicos 

 
A metodologia proposta para esta avaliação é a do excedente econômico. Caso esta 

metodologia não seja adequada para avaliar os impactos econômicos  da tecnologia, marque a 
opção "não se aplica" e justifique tal inadequação. 

 
Se aplica: sim ( x  )        não (  ) 

 

Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 

 
Tabela 1- Ganhos Líquidos Unitários 
 

 
Ano 

Unidade 

de 

Medida 

- UM 

 
Rendimento 

Anterior/ (mil 
frutos/HA) (A) 

 
Rendimento 

Atua l/(m il 
frutos/HA) (B) 

 
Preço Unitário 

- R$/mil frutos 
(C) 

 
Custo 

Adic iona l 
R$/UM (D) 

 
Ganho Unitário 

R$/HA 
E=[(B-A )xC]-D 

2002  

 

 

 

 

 

 

 
HA 

     

2003      

2004      

2005      

2006      

2007 2,51 3,19 - - - 

2008 3,19 6,72 485,60 0 1.714,17 

2009 5,38 6,65 487,90 0 621,58 

2010 5,32 6,05 480,00 0 350,40 

2011 4,84 6,10 380,00 0                         478,80 

2012 4,88 6,28 380,00 0                           532,00 

2013 5,02 6,30 380,00 0                         484,88 

2014 5,04 6,37 432,25 0                            574,89 

2015 5,10 6,3 362,88 0 435,46 
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Tabela 2 - Benefícios Econômicos na Região 
 

 
Ano 

 

Partic ipação 

da Embrapa 

% (F) 

 

Ganho Líquido 

Embrapa R$/UM 

G=(ExF) 

 

Área de Adoção: 

Unidade de Medida- 

UM 

 

Área de Adoção: 

Quantx HA (H) 

 
Benef íc io 

Econômico I=(GxH) 

2007 0%   

 
 

 
 

ha 

  

2008 0%    

2009 0% -  0 

2010           55%                192,72 1.256 242.056,32 

2011 55%                263,34  1176 309.687,84  

2012 55%                 292,60  1184 346.438,40  

2013 55%             266,68  1160 309.353,44  

2014 55%              316,19  1126  356.030,93  

2015 55% 239,5  1137 272,312,41 

 

3.2. Análise dos impactos econômicos 

 

Segundo dados  do IBGE, a produtividade  do coco medida  em mil frutos/ha elevou-se 
de 3,19 em 2007 para 6,37 em 2015 no estado de Sergipe. Considerando que entre 2009 e 2010 

começou o uso da tecnologia em análise, conforme parâmetros descritos anteriormente para o 

cálculo do rendimento anterior, estimou-se que a produtividade informada nos dados do IBGE 

seria 20% menor caso os  produtores  não  estivessem  utilizando  a  tecnologia.  Ou  seja,  a  
produtividade calculada para o cenário anterior, sem o uso da tecnologia, foi de 5,38 frutos/ha 

em 2009  a   5,04 mil  frutos/ha em  2015.  Comparando-se  com  o  rendimento   médio 

alcançado em 2014 (6,37 mil frutos/ha) o impacto estimado sobre a produtividade foi da ordem de 
1,33 mil frutos/ha , neste último ano. 

Da área colhida  de coco  no  estado  de Sergipe,  es t imamos que 10% disto 
corresponde à área de adoção da tecnologia. Mantidos os preços atuais verificados no IBGE, o 

ganho líquido por hectare, após ajuste da adubação, deve ficar próximo a R$ 239,5 ha no último 

ano e na média em torno de R$ 262,00 ha em todo período. 
Dada a diversidade de parcerias necessárias à realização da pesquisa que deu origem 

ao software  e às tabelas  de referência,  estimamos  que 55% dos benefícios alcançados  

podem ser creditados  à Embrapa. Desta forma, considerando a área de adoção, os benefícios 
econômicos da tecnologia em todo período ficam em torno de R$ 1.836.785,97. 

Porém, é necessário destacar que a base de cálculo utilizada não é segura, visto 

que as variações de produtividade  podem ocorrer a partir  de diversos  fatores 
multiinfluenciáveis   e  afetar   a  estimativa   de  que  cerca   de  20%  do  ganho   de 

produtividade pode estar ocorrendo em função do uso da tecnologia. 

Todavia, considerando os dados oficiais disponíveis, pode-se perceber que no contexto 
estadual, esse grau de impacto econômico  calculado por hectare pode ser considerado 

significativo, especialmente se aplicado por médios produtores. Porém, a adoção da tecnologia 

tem se mostrado discreta, restringindo a exploração do seu potencial. 
 
 
3.3. Fonte de dados 
 

Conforme destacado anteriormente, não f o r a m  identificados produtores rurais  que 
tenham utilizado,  eles mesmos, a tecnologia.  Considerando as características da tecnologia, 

foram consultados 24 estudantes. Destes, 15 disseram não conhecer o FertOnline e apenas 

02 disserem já ter utilizado o software e/ou as tabelas de referência. 

Quanto aos técnicos de assistência técnica, entre os 15 entrevistados,  apenas 04 já 

utilizaram a tecnologia. No geral, entre os 39 consultados, apenas 06 disseram já utilizar o 

FertOnline. 
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Quadro 2 - Consulta sobre acesso e utilização do FertOnline 

 

Público 

 
Total 

consultado 

 
Não 

conhecem 

Conhecem 
mas não 

utilizaram 

Utilizaram 
e/ou já 

utilizaram 

Estudantes do   curso 
de engenharia agronômica e 

nível técnico 

 

 
24 

 

 
15 

 

 
07 

 

 
02 

Técnicos de ATER 15 07 04 04 

TOTAL 39 22 11 06 

Quadro 1 – Consulta sobre acesso e utilização do FertOnline. Consulta aos participantes de ações 
de transferência da tecnologia (2010 e 2014) 

 

 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

4.1  Avaliação dos Impactos 

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

 

 
Conforme a metodologia de  AI,  a  comparação  foi  realizada  em  relação  à situação 

anterior, quando os agricultores não utilizavam nenhum instrumento de recomendação de 
corretivos e fertilizantes, seja por meio de uso de um software, seja por meio da contratação de 

assistência técnica para fazer a “leitura” das análises de solos e recomendar a utilização de 

corretivos e fertilizantes (cenário mais comum). 
As entrevistas foram aplicadas aos dois estudantes e quatro técnicos que, na consulta, 

afirmaram utilizar a tecnologia. 
 
 
Tabela 3 -  Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Emprego 

 
Indicadores 

 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

2014 

 
Média  
Geral 

Capacitação Sim 0,00 0,00 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,00 0,00 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,00 0,00 
Qualidade do emprego  Sim 0,00 0,00 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial).  

 

 
Tabela 4 - Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Renda 
 
Indicadores 

 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

2014 

 
Média  
Geral 

Geração de Renda do estabelecimento                     Sim 0,31 0,31 

Diversidade de fonte de renda                                   Sim 0,14 0,14 

Valor da propriedade                                                  Sim 0,11 0,11 

 
 

O impacto sobre a renda refere-se aos possíveis ganhos de produtividade decorrentes  do 
uso racional de corretivos  e fertilizantes.  Segundo a percepção dos entrevistados, esse impacto 

é muito pequeno e de difícil mensuração, mas reconhecem que com um  melhor  manejo  é  

possível  utilizar  pequenas  áreas  já  implantadas, atualmente   com   baixíssima   produtividade,   
como   fonte   de   renda   esporádica. Consideraram que em áreas maiores poderá haver uma 

recuperação da produtividade que geraria valorização da propriedade, também com um efeito 

muito baixo. 

 



88  

 
 
 

Tabela 5 - Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Saúde e Segurança Alimentar  

 
Indicadores 

 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

2014 

 
Média  
Geral 

Saúde ambiental e pessoal                                        Sim -0,01 -0,01 
Segurança e saúde ocupacional                                Sim -0,01 -0,01 

Segurança alimentar                                                  Sim 0,06 0,06 

 

Os impactos   negativos  sobre  saúde  referem-se  ao  fato  de  que  com  o 
instrumento  da  recomendação,  alguns  pequenos  produtores  que  não  utilizam  os corretivos  e 

fertilizantes  passam  a fazê-lo.  Como a tecnologia  não  possui  nenhum componente informativo 

sobre segurança no uso dos produtos e como, na prática, as recomendações  de  embalagens  
não  são  fielmente  seguidas,  considerou-se  haver algum impacto negativo sobre estes dois 

componentes do indicador. 

Quanto  à segurança  alimentar,  acredita-se  que  em  pequenas  produções  a elevação da 

produtividade também eleve a garantia de que esse produto faça parte na dieta das famílias 

produtoras. 
 

 
 
Tabela 6 - Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Gestão e Administração 
 
Indicadores 

 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

2014 

 
Média  
Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,22 0,22 
Condição de comercialização Sim  0,06  0,06 
Reciclagem de resíduos Não - - 
Relacionamento institucional Sim 0,13 0,13 

 
 

Em  função  da  elevação  da  produtividade,  ocorre  o  maior  envolvimento  do produtor  
com o cultivo.  Todavia,  os técnicos  são unânimes  em afirmar  que é difícil estabelecer  a 

correlação  entre  a utilização  da  tecnologia  e  as  alterações  sobre  os aspectos de gestão 
observados nas propriedades onde se observa elevação da produtividade.. 

Quanto ao relacionamento institucional, o FertOnline promoveu uma integração 

significativa com a ATER, especialmente  por conta das estratégias de validação das tabelas   
de  referência   e  de  divulgação   adotadas.   Um  exemplo   é  o  curso   de apresentação 

das tabelas de referência e do FertOnline. Em suas duas edições, foram disponibilizados  aos 

os participantes  também o livro com as práticas necessárias  ao uso do sistema e as próprias 
tabelas de referência. 

Por outro lado, todos os técnicos e estudantes consultados e que afirmaram não 

conhecer o FertOnline haviam participado de alguma das capacitações, o que leva a crer 
que o relacionamento  institucional  foi fortalecido,  mas a filiação  tecnológica  do produto 

ainda é muito incipiente. 
 

 

4.2  Índice de Impacto Social 

 
Quadro 3 – Avaliação de impactos sociais – Índice Global 

Impacto social Geral observado: 1,00 

 

 

O índice positivo de impacto social (1,0), considerando a prática local dos agricultores  e 
a ainda incipiente  adoção da tecnologia,  demonstra  que O FertOnline tem potencial de gerar 

retornos sociais positivos. Mas trata-se de um potencial discreto, dadas as características 

próprias da tecnologia que possui um viés mais direcionado ao sistema de produção agrícola, 
com foco na elevação da produtividade. 
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4.3 Impactos sobre o Emprego 

 
Quadro 4 – Empregos gerados ao longo da cadeia 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: Não há como informar 
 

4.4 Fonte de dados 

 
Quadro 5 – Número de consultas realizadas 

 
Público 

 
Total 

consultado 

 
Não 

conhecem 

Conhecem 
mas não 
utilizaram 

Utilizaram 
e/ou já 

utilizaram 

Estudantes do   curso 
de engenharia agronômica e 

nível técnico 

 

 
24 

 

 
15 

 

 
07 

 

 
02 

Técnicos de ATER 15 07 04 04 

TOTAL 39 22 11 06 

* Consulta sobre acesso e utilização do FertOnline. Consulta aos participantes de ações 
de transferência da tecnologia (2010 e 2014) 

 
 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

5.1  Avaliação dos impactos ambientais 

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

 

5.1.1 Alcance da Tecnologia 

 
O  alcance  da  tecnologia  expressa  a  escala  geográfica  na  qual  esta  influencia  a 

atividade ou produto e é definido pela abrangência (área total cultivada com o produto – em 

hectares) e a influência (porcentagem desta área à qual a tecnologia se aplica). Este é um 

aspecto geral da tecnologia, independente do seu uso local, portanto não está incluído nas 
matrizes de avaliação. Desta forma, deve ser descrito e analisado a partir de informações geradas 

pelo projeto. 

 

Conforme descrito na análise econômica. 

5.1.2 Eficiência Tecnológica 

 
Tabela 7 – Eficiência Tecnológica 
 
Indicadores 
 

Se aplica  
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

2014 

 
Média  
Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais  Sim 0,19 0,19 
Uso de energia Não - - 
Uso de recursos naturais Não - - 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 
 
 

Considerando que a proposta do FertOnline é promover o uso racional de corretivos e 
fertilizantes, os entrevistados indicaram haver um impacto positivo no fator “do uso de 
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agroquímicos ”.  Por outro lado, é sabido que alguns produtores  que não utilizavam  nenhum 
t ipo de adubação  química passam a utilizá-la sob a influência  e garantia de rentabilidade que, 

de certa forma é proporcionada pelo uso do sistema de informação.  Na  média,  portanto,  a  

contribuição  da  tecnologia  para  a  redução  dos impactos ambientais ainda é baixa. 
 

 

5.1.3 Conservação Ambiental 

 
Tabela 8 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

 
Indicadores 

 

Se aplica  
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

2014 

 
Média  
Geral 

Atmosfera  Não - - 
Capacidade produtiva do solo  Sim 0,62 0,62 
Água  Não - - 
Biodiversidade  Não - - 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 

 
 

Os  impactos  sobre  a  conservação   ambiental  também  foram  identificados   como 
positivos, mas com baixa influência. Em áreas que já utilizam adubação química 

indiscriminadamente e não tenham práticas alternativas para manter a produtividade e o 
equilíbrio ambiental, a utilização racional de corretivos e fertilizantes pode colaborar para um 

manejo de conservação e de uso racional dos recursos em vez de degradação da capacidade 

produtiva do solo. 
 

 

5.1.4 Recuperação Ambiental 

 
 
Tabela 9 – Recuperação Ambiental 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

 

Média  
Tipo 1(*) 

2014 

 

Média  
Geral 

Recuperação Ambiental 

Não - - 

* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 
 
 

5.2 Índice de Impacto Ambiental 

 
Quadro 6 – Avaliação de impactos ambientais – Índice Global 

Índice de Impacto Ambiental 2014 
0,19 

 
 
 

O Índice de Impacto Ambiental indica que mesmo no atual contexto de adoção da  
tecnologia,  já  é  possível  perceber  sua  capacidade  de  contribuir  para  reduzir  o impacto 
negativo da adubação química sobre os cultivos de coqueiro. 

Como não  foi  possível  aplicar  a  metodologia  junto  a  produtores,  deve-se 

observar que o resultado da avaliação poderá ser bem distinto se a análise for aplicada a 
cultivos em sistema de monocultura de larga escala, nos quais há demanda de altas quantidades  

de insumos agrícolas que, normalmente,  estão relacionados  com algum tipo  de  

contaminação  ambiental  e  uso  intensivo  de  solo  e  água.  Nestes  casos,  a qualidade e a 
quantidade destes recursos são afetadas por problemas como erosão, salinização, exaustão de 

nutrientes, dentre outros. 



11
11 

 

Se  fosse  este  o  caso,  muito  provavelmente   teríamos  um  redimensionado 
também  o  impacto  ambiental  da tecnologia,  com  tendência  à elevação  do  impacto positivo 

Numa escala que pode ir de -15 a 15, o índice de impacto atual obtido pela 

análise  pode  ser  considerado  baixo,  não  interferindo  de  maneira  significativa  nos sistemas 
de produção, segundo a percepção dos entrevistados sobre a tecnologia. 

 

 

5.3  Fonte de dados 
 

 

Conforme destacado anteriormente, não f o r a m  identificados produtores rurais que tenham 
utilizado,  eles mesmos, a tecnologia.  Considerando as características da tecnologia, foram 

consultados 24 estudantes. Destes, 15 disseram não conhecer o FertOnline e apenas 02 

disserem já ter utilizado o software e/ou as tabelas de referência. 

Quanto aos técnicos de assistência técnica, entre os 15 entrevistados,  apenas 04 já 
utilizaram a tecnologia. No geral, entre os 39 consultados, apenas 06 disseram já utilizar o 

FertOnline. 

Quadro 7 – Número de consultas realizadas 

 

Público 

 
Total 

consultado 

 
Não 

conhecem 

Conhecem 
mas não 
utilizaram 

Utilizaram 
e/ou já 

utilizaram 

Estudantes do   curso 
de engenharia agronômica e 

nível técnico 

 

 
24 

 

 
15 

 

 
07 

 

 
02 

Técnicos de ATER 15 07 04 04 

TOTAL 39 22 11 06 

* Consulta sobre acesso e utilização do FertOnline. Consulta aos participantes de ações 
de transferência da tecnologia (2010 e 2014) 

 

 

6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

 
 

Nota: A avaliação de impactos desta dimensão é opcional para os Centros de 

Produtos e Ecorregionais. 
 

 

7.AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 
Quanto aos ganhos econômicos, o FertOnline apresenta potencial de promover a 

elevação  da produtividade  sem aumento dos custos de produção.  Todavia,  estes ganhos são 

de difícil mensuração, uma vez influenciáveis por diversos fatores ligados à cadeia produtiva antes 
e depois da etapa agrícola. Além disso, as práticas de gestão, especialmente  dos  mini  e  
pequenos  produtores,  não  facilitam  o  acompanhamento desse tipo ganhos, já que seria 

necessário acompanhar a produtividade de coqueiros não adubados, adubados  sem a 
utilização  da metodologia  e adubados  segundo  as recomendações das tabelas de referência, 
via software e/ou tabelas de referência. 

Se  a  Embrapa  pretende  continuar  investindo  na  tecnologia,  a  exemplo  da ampliação 
da base de dados para outras culturas e/ou melhorias no design do produto e em estratégias de 
divulgação, recomenda-se realizar um estudo econômico por amostragem em, pelo menos, 2 

sistemas de produção definidos pela área cultivada e dados de produtividade. 
Quanto  aos impactos  sociais,  deve-se considerar  que a tecnologia  está mais voltada  

para  o processo  de  produção  agrícola,  com foco  da  aplicação  racional  de insumos,  redução  
de  custos  e  elevação  da  produtividade.  Na  prática,  não  são esperados  significativos  
impactos  positivos  sobre  os  indicadores  sociais.  Por  outro lado, o resultado da consulta aos 

técnicos e estudantes demonstra que a tendência é gerar  efeitos  positivos,  mesmo  que  em  
baixa  escala.   
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Algumas  oportunidades  de melhoria  foram  apontadas,  a  exemplo  da  agregação  de  

informações  de segurança sobre o uso de corretivos  e fertilizantes  com o objetivo de 
conscientizar  o produtor quanto ao uso seguro e eficiente desses produtos. 

Já quanto aos aspectos ambientais, a exemplo do econômico, é provável que o potencial  
da tecnologia  ainda  não tenha sido demonstrado.  Positivamente, considerando o uso racional 
por médios e grandes produtores que atualmente utilizam adubação química  indiscriminadamente;   

e  negativamente,   dado  que  pode  haver aumento do número de pequenos produtores  que 
não utilizam adubos e fertilizantes passando a utilizá-la, diante do grau de segurança de 
produtividade proporcionado pelo Sistema.  Mais  uma  vez seria  necessário  um 

acompanhamento  direto  a  produtores adotantes,  por  um período  superior  a  um  ano,  para  
que  dimensione  melhor  estes impactos. 

No  geral,  tem-se  que  a  tecnologia   foi  lançada,  houve  investimentos   em 

divulgação,  mas a doção ainda é extremamente  baixa, dificultando  a utilização  das 
ferramentas  de  avaliação  de  impacto.  Na  dimensão  em que  foi  possível  aplicar  a 

metodologia,  observou-se  que há potencial para geração de impactos econômicos  e 
ambientais positivos. 
 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 

8.1 Estimativa dos Custos 

 
 

Tabela 10 – Estimativa dos custos de geração da tecnologia 
 

 

 
ANO 

 
Custos de 

pessoal 

 
Outros 

custeios 

 
Depreciação 

de capital 

 
Custos de 

Administração 

Custos de 

transferência de 

tecnologia 

 
Total 

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

2007 - - 0 - 13.000,00 13.000,00 

2008 65.219,57 - 0 - 9.120,00 74.339,57 

2009 73.694,91 13.109,05 0 15.384,75 180,00 102.368,71 

2010 7.348,00 13342,27 0 11.921,98 - 32.612,25 

TOTAL 146.262,48 26.451,32 - 27.306,73 22.300,00 222.320,53 

 

 

8.2 Análise dos Custos 

 
Para o custo com pessoal, considerou-se o percentual de dedicação de cada membro 

da equipe que trabalhou com a organização preliminar de informações (resultados de pesquisas  

diversas  realizadas  no contexto  de  inúmero  projetos  já  executados  pela equipe)  e  com  o  

desenvolvimento  das  tabelas  de  recomendação  e  do  software. Aplicou-se  este  percentual  
aos custos  com  remuneração  informados  pelo  Setor  de Gestão de Pessoas. 

Para calcular o custeio da pesquisa, considerou-se os valores executados no ano em 

cada plano de ação que estivesse ligado a projetos de desenvolvimento do FertOnline. O  
mesmo  procedimento  foi aplicado  aos  recursos  executados  a  partir  de  projetos externos.  

Foram  utilizados  dados  sobre  projetos  enviados  pelo  CTI  e  pelo  Setor Financeiro da 

Unidade. 
Para os custos de administração  foram considerados  os valores liberados pelo SEG 

para os projetos citados acima, mas que não foram executados pela pesquisa e sim pela 

administração. 
 Para  os  custos  com  transferência   de  tecnologia,   considerou-se   os  custos  com 

divulgação da tecnologia, exceto gastos com pessoal. Em 2007, o único gasto registro foi com a 

impressão de livros (mil exemplares). Nos dois anos seguintes, foram considerados os gastos 
com o registro do software e da marca. Em 2010 não foram registradas ações de transferência. 
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Comparando os impactos econômicos calculados aos custos de geração e divulgação, 

grosso  modo,  sem  considerar  análises  de  risco  e  custo  de  oportunidade,  pode-se afirmar  

que  não se trata  de uma  tecnologia  de elevado  custo  e ao mesmo  tempo apresenta bom 

potencial de geração de retornos econômicos para a sociedade. 
 
 
 

Quadro 9 – Taxa Interna de Retorno 

TIR calculada: 90,0 

 

 
 
 
Quadro 10 – Relação Benefício/Custo 

Relação Benefício/Custo Calculada a 6% : 9,55 

 

 

 
Quadro 11 – Valor Presente Líquido 

VPL calculado a 6% : R$ 1.193.000,00 
 
 

 

9. AÇÕES SOCIAIS 

 
As ações citadas no Balanço Social 2010 da Embrapa Tabuleiros Costeiros não fazem 

referência direta à tecnologia. 

 

Tipo de Ação – Informe na Tabela 9.1 a categoria em que se enquadra a ação social 

desenvolvida com base na classificação usada no Balanço Social. 
 
Quadro 8 - Ações Sociais 

Tipo de ação 

Ações de filantropia 
X Agricultura familia r Apoio 

Comunitário 
Comunidades Indígenas 

X            Educação e formação profissional externa 
Educação e formação profissional interna 
Meio ambiente e educação ambiental 

Participação no Fome Zero 
Reforma Agrária 
Saúde, segurança e medicina do trabalho 
Segurança Alimentar 
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Quadro 9 – Equipe responsável pelas informações contidas no relatório 

ATOR/Instituição PAPEL NO RELATÓRIO 

Márcio Rogers Melo de Almeida/ CPATC Coordenação 

Deise Maria de Oliveira Galvão/CPATC Coordenação adjunta 

Andrés Manuel Villafuerte Oyola Colaboração geral 

Lafayette Franco Sobral Colaboração técnica 

DOCOCO Informações sobre a tecnologia 

COHIBRA Informações sobre a tecnologia 

TECNOCOCO Informações sobre a tecnologia 

Rita Granjeiro Informações sobre a tecnologia 

EBDA/BA Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

EMDAGRO/SE Dados sobre produtores de coco 

SNT/AM Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

EMPAER/MT Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

EMATER/MG Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

EMATER/PI Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

http://www.catalogosnt.cnptia.embrapa.br/catalogo20/catalogo_de_produtos_e_servico
http://www.catalogosnt.cnptia.embrapa.br/catalogo20/catalogo_de_produtos_e_servico
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EMATER/RN Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

Embrapa/RO Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

Embrapa/  Dados sobre possíveis adotantes da tecnologia 

Produtor I/CE Informações sobre a variedade adotada 

Produtor II/CE Informações sobre a variedade adotada 

Produtor III Petrolina /PE Informações sobre a variedade adotada 

Produtor IV Conde/BA Informações sobre a variedade adotada 

 

 


