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1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 

1.1. Sistema Alternativo de Produção de Coco  
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 
Quadro 1 – Alinhamento da tecnologia com objetivos estratégicos do PDE/PDU 

Objetivo Estratégico PDE/PDU 
X Competitividade e Sustentabilidade da Agricultura Brasileira e 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 sistema proposto visa à produção de mudas mais jovens, com 3 a 4 folhas vivas. Desta forma as mudas 

produzidas são transplantadas do germinadouro diretamente para o campo, sofrendo menos impacto, reduzindo 
custo e eliminando a fase de viveiro com garantia de saúde da planta. Para obter resultados satisfatórios, a partir 

desta técnica, é preciso reduzir a densidade de semeadura no germinadouro de 30 para 15 a 20 sementes/m
2 

e sem 

repicagem. A semente ideal para ir ao germinadouro deve ter entre 11 e 12 meses, pois isso favorece a taxa de 
germinação.  

1.4. Ano de Lançamento: 2001 

 
1.5. Ano de Início de adoção: 2004 
 

1.6. Abrangência 
 

Nacional 

 
1.6.1. Estados onde a adoção foi verificada 

 

Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Paraná, Goiás, São Paulo, Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso (Quadro 1). 
 

Quadro 2 – Contatos efetivados para marcação de entrevista e verificação in loco da de Adoção (*) 

 
2014 

Nordeste 
BA Via telefone/In loco 

CE Via telefone/In loco 

PE Via telefone/In loco 

SE Via telefone/In loco 

 
1.7. Beneficiários 

 
Empresas produtoras de mudas, produtores rurais, órgãos governamentais de desenvolvimento agrário, 

órgãos de assistência técnica e extensão rural, órgãos não governamentais dedicados ao desenvolvimento da 

agricultura familiar e agroindústrias. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
A cadeia relacionada à cultura do coqueiro no Brasil é de grande importância para economia agrícola 

nacional se levar em conta todo emprego criado, todo valor gerado em seu entorno, as características dos 
estabelecimentos rurais envolvidos na sua produção e seus efeitos multiplicadores em outros elos da cadeia como 
indústrias de suplementos agrícolas, indústrias processadoras, transporte, logística, varejo, marketing, etc. Estima-se 

que a cultura ocupe uma área de aproximadamente 253 mil ha com produção de aproximadamente dois bilhões de 
frutos (IBGE, 2015) dispersos por quase todo Brasil, mas com uma concentração de estabelecimentos rurais na 
região nordeste, sobretudo na baixada litorânea (região tradicional de cultivo) com áreas médias em torno de 10 ha 

por estabelecimento.   
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Verificamos na cocoicultura manchas produtivas regionais com rendimentos  (produtividade) diversos em 
função principalmente das variedades usadas, dos níveis de tecnificação, formas de manejo diferenciadas e canais 

mais ou menos eficientes de difusão/absorção do conhecimento agrícola.  
 
As principais variedades de coqueiro encontradas são: gigante e/ou “mestiço e o coqueiro anão verde. O 

primeiro caracterizado por formas de exploração semiextrativista, baixa produtividade e produção principalmente do 
coco seco. A segunda, a variedade anão verde, foi responsável pela adaptação da cultura em áreas não tradicionais 
como o semiárido e regiões sudeste, centro-oeste, norte e sul. Esta utiliza-se de sistemas de produção intensivos em 

tecnologia, técnicas de irrigação que geram alta produtividade e seu fruto se destina principalmente para água de 
coco. 

 

Nos últimos 13 anos, segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE, 2015) houve uma redução no 
Brasil do total da área destinada à colheita do coco em aproximadamente 28.000 ha, o que significa 10% do total no 
ano base da comparação. O Nordeste e o Centro-Oeste foram as regiões que tiveram maior redução 10% e 40% 

respectivamente. Houve apenas crescimento de área na região Sul que tem pouca importância no agregado da 
cultura e uma relativa estabilidade em tamanho de área na região Sudeste. Essas informações nos mostra com 
clareza um certo grau de estagnação da cultura, principalmente nas regiões tradicionais do cultivo. 

 
Tabela 1 – Área destinada à colheita para o  Coco (Hectares) 

Brasil e 
Grande 

Região 

Ano 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brasil 281.630 288.142 292.200 294.161 283.930 288.559 284.951 276.934 271.633 259.737 259.015 252.366 253.383 

Norte 25.089 26.327 28.490 28.630 28.811 31.388 30.353 28.493 27.955 27.314 24.681 23.713 22.835 

Nordeste 233.465 236.068 235.989 237.886 228.416 230.755 228.911 224.293 219.472 208.977 212.017 207.082 210.369 

Sudeste 19.449 21.760 23.398 23.597 22.580 22.475 21.564 20.411 21.209 20.471 19.731 19.095 17.804 

Sul 51 108 182 189 169 68 189 202 196 223 244 235 248 

Centro-
Oeste 3.576 3.879 4.141 3.859 3.954 3.873 3.934 3.535 2.801 2.752 2.342 2.241 

2.127 
 

Fonte:IBGE 

 

Em relação ao nível de produtividade crescente, mesmo com redução de área plantada nacionalmente nos 
últimos anos, saindo de 7,0 mil e 7,7 mil frutos/ha entre 2003 e 2015 (Tabela 2),  podemos atentar para o papel da 
incorporação de tecnologias, cristalizadas ou não, nas unidades produtivas. A produtividade no nordeste cresceu em 

14%, no sudeste a taxa foi de 3,5 % e no sul de 27%, materializando a hipótese acima de incorporação de 
tecnologias nas áreas existentes com a cultura. 

 
Tabela 2 – Rendimento médio da produção de coco (Frutos por Hectare) 

Brasil e 
Grande Região 

Ano Taxa de Crescimento da Produtividade (%) 

2003 2015 

Brasil 7.081 7.783 9 

Norte 10.421 9.671 -7 

Nordeste 6.153 7.029 14 

Sudeste 13.087 13.552 3,5 

Sul 9.270 11.778 27 

Centro-Oeste 12.176 13.194 8,3 

Fonte: IBGE 

Tendo em conta as diferenças de produtividade regionais e seus respectivos sistemas de produção 
regionalizados, o sistema alternativo de produção de mudas proposto é usado quase que pela totalidade das 

empresas produtoras do produto, podendo-se inferir que as mudas usadas na expansão das áreas não tradicionais 
de cultivo, como também na substituição dos coqueirais antigos das áreas  tradicionais, são produzidas por essa 
tecnologia. Concluímos, portanto, que a taxa de adoção desta tecnologia está estritamente relacionada à expansão 

das áreas não tradicionais motivadas pelo aumento do consumo da água de coco e pela taxa de renovação dos 
coqueirais antigos em áreas tradicionais. Levando em conta também que nas áreas de expansão do cultivo a 
produtividade média é bem maior que nas áreas tradicionais, podemos relacionar a tecnologia com a adoção de um 

conjunto de técnicas mais modernas de manejo. Sendo, portanto, parte integrante de um sistema de produção mais 
intensivo em tecnologia que tem contribuído para equilibrar a estagnação produtiva de áreas com coqueirais 
envelhecidos e pouco suporte tecnológico. 
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
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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 (   )  
 

 
 
 

3.1.1 Tipo de Impacto: Redução de Custos 
 
Calculamos o excedente econômico produzido pela adoção da tecnologia pela ótica da redução de custo 

(Tabela 2), depois de ampla análise do potencial da tecnologia. Desse modo, os ganhos de redução no custo de valor 
da produção de mudas nas unidades produtivas (empresa ou estabelecimento rural) se multiplicam por uma taxa 
relevante da área destinada a produção de coco. Para construirmos os parâmetros de redução de custo, 

entrevistamos produtores de mudas, extensionistas, pesquisadores e estimamos redução de aproximadamente 40% 
nos custos totais por unidade de muda produzida com o uso da tecnologia alternativa. Temos redução de custo com 
a produção de mudas em função da eliminação da etapa do viveiro que produz um menor custo de irrigação, uma 

menor quantidade de mão de obra alocada no processo produtivo, uma menor quantidade de adubação e aumenta a 
produção de mudas por área produzida/ano, diminuindo o custo unitário da produção de mudas . 

 
 

Tabela 2 – Estimativa de redução de custo por ha em função da utilização da tecnologia 

ANO 
Custo Anterior R$/ha Custo Atual R$/ha 

Economia Obtida 
R$/ha 

( A ) ( B ) ( C ) = (A-B) 

2001 R$                       - R$                       - R$                       - 

2002 R$                       - R$                       - R$                       - 

2003 R$                       - R$                       - R$                       - 

2004 R$             422,00 R$             253,20 R$             168,80 

2005 R$             474,00 R$             284,40 R$             189,60 

2006 R$             480,00 R$             288,00 R$             192,00 

2007 R$             498,00 R$             298,80 R$             199,20 

2008 R$             538,00 R$             322,80 R$             215,20 

2009 R$             590,00 R$             354,00 R$             236,00 

2010 R$             580,00 R$             348,00 R$             232,00 

2011 R$             646,00 R$             387,60 R$             258,40 

2012 R$             678,00 R$             406,80 R$             271,20 

2013 R$             732,00 R$             439,20 R$             292,80 

2014 R$             800,00 R$             480,00 R$             320,00 

2015 R$              880,00 R$             528,00 R$              352,00 

2016 R$              932,80 R$             559,68 R$                 373,12 

 

 

O preço médio em 2016 da muda de coqueiro anão foi de R$ 4,66/unidade. O custo de produção da muda é 
inferior ao preço médio em 40%, segundo produtores, em função do uso da tecnologia. Sem a tecnologia essa 
redução de custo inexistiria, sendo repassados ao consumidor final preços maiores das mudas compradas. Então 

teríamos, por exemplo, sem o uso da tecnologia, um custo de R$ 422,00, em 2004, com o custo de aquisição das 
mudas para um hectare,  considerando plantada a média de 200 mudas de variedade anã, em comparação ao custo 
de R$ 253,20 com a produção de mudas usando a tecnologia (deflacionamos o valor de R$ 4,66 em 2016 pelo 

IGPM-FGV para calcularmos o valor da muda em cada ano). Na continuidade do cálculo de economia obtida com o 
uso da tecnologia, considerando todo período, chegamos a valores reais de custo de R$ 932,80/ha sem uso da 
tecnologia em comparação ao custo de R$ 559,68 com seu uso em 2016. 

 
 Para efeito de cálculo de área de adoção, estipulamos que as áreas de expansão em regiões não 

tradicionais nos últimos 16 anos aproximadamente são conduzidas com mudas produzidas pelo sistema alternativo. 

Selecionamos os estados não tradicionais que tiveram um aumento de área destinada à colheita de coco 
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(predominantemente coco-anão) claramente em expansão (taxa de crescimento médio estável), são esses: Acre, 
Amazonas, Roraima, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná. (PAM, 

IBGE, 2001 a 2016. Obs: O IBGE não diferencia nas suas estatísticas a variedade anão da variedade gigante). 
 
Achamos, no intervalo de anos considerados para o estudo, um aumento líquido (8114 ha) de área destinada 

à colheita de coco em regiões não tradicionais e dividimos pelos anos referentes ao estudo para atribuir uma taxa de 
expansão média anual estimada em aproximadamente 624 ha/ano. Também consideramos, em adição, um 
percentual mínimo de 0,1% da área destinada à colheita, ano a ano, em todo restante do Brasil como áreas novas ou 

replantadas em áreas tradicionais. Tomamos como base para calcular esse 0,1% o ano 2013, pois retrata a média 
aproximada da área total plantada em todo Brasil no período em análise, isso nos dá uma área de adoção média de 
883,17 ha/ano no agregado.  

 
 Dessa forma, somente considerando que não se planta mais coqueiro gigante no Brasil é que temos a 

dimensão do uso de mudas de coqueiro anão usadas no tempo (intervalo de 13 anos) e uma estimativa do benefício 

econômico da tecnologia (Tabela 3). Outra consideração, após análise e conversa com o pesquisador responsável 
pela tecnologia, foi atribuir 80% do desenvolvimento da tecnologia e sua transferência à Embrapa, o restante aos 
parceiros envolvidos nas etapas de desenvolvimento da pesquisa, validação e transferência.  

  

Tabela 3 – Estimativa do benefício econômico para região e participação da Embrapa 

ANO 

Participação da 
Embrapa % 

Ganho Líquido 
Embrapa R$/UM 

Área de Adoção 
(Hectare) 

Beneficio 
Econômico 

( A ) 
( B ) = (Economia 

Obtida R$/ha x A) 
( C ) ( D ) = (BxC) 

2001 80% R$                          - 
 

R$                          - 

2002 80% R$                          - 
 

R$                          - 

2003 80% R$                          - 
 

R$                          - 

2004 80%  R$                 135,04  883,17  R$        119.263,12  

2005 80%  R$                 151,68  883,17  R$        133.959,05  

2006 80%  R$                 153,60  883,17  R$        135.654,73  

2007 80%  R$                 159,36  883,17  R$        140.741,79  

2008 80%  R$                 172,16  883,17  R$        152.046,35  

2009 80%  R$                 188,80  883,17  R$        166.742,28  

2010 80%  R$                 185,60  883,17  R$        163.916,14  

2011 80%  R$                 206,72  883,17  R$        182.568,66  

2012 80%  R$                 216,96  883,17  R$        191.612,31  

2013 80%  R$                 234,24  883,17  R$        206.873,47  

2014 80%  R$                 256,00  883,17  R$        226.091,22  

2015 80% R$                  281,60 883,17 R$          248.695,04 

2016 80% R$           298,50 883,17 R$          263.616,74 

 
 

Quando relacionamos o percentual da participação da Embrapa no desenvolvimento da tecnologia com os 
totais de benefícios econômicos líquidos reais (anualizados) por hectares, chegamos ao valor total de R$ 
2.331.742,09 no agregado. 

 
 

3.2. Fonte de dados 

 
 Os quadros 2, 3 e 4 detalham esforços de discussão sobre desafios e demandas da cadeia produtiva do 

coqueiro e contatos realizados para obtenção de informações sobre a tecnologia avaliada.  
 
 
Quadro 3 – Número de representantes da cadeia produtiva do coco por estado/país presentes no Simpósio Internacional 
sobre a Cultura do Coqueiro ocorrido no CPATC em maio de 2014. 

Estado Nº de participantes 

 AL 1 

BA 16 
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CE 8 

MG 2 

PA 1 

PE 6 

PR 1 

RJ 1 

RR 1 

SE 29 

França 1 

Jamaica 1 

México 1 

TOTAL 69 

 
 
Quadro 4 – Número de consultas realizadas por seguimento via e-mail e telefone por estado 

Segmento/ 
Estado 

AL BA CE MG PA PE PR RJ SE Total 

ATER pública   01       01 

ATER privada         01 01 
Cooperativas   01       01 

Empresas do 
mercado do coco 

 01    01    03 

Órgãos setoriais          01 
P&D pública          05 

Produtor de mudas   01       02 
Produtor de coco  01  01      05 

Secret. do Desenv. 
Agrário 

01         01 

Sindicatos          01 
Universidades          02 

Total          23 

 
Quadro 5– Número de entrevistas/questionários aplicados por município/estado 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande  

Aquidabã SE  01   01 

Fortaleza CE  01 01  02 
Petrolina  PE   01  01 
Conde                                        BA 02     02 

Total     06 

 

  
A partir de cadastros de eventos realizados pela Unidade e conversas informais com pesquisadores, 

analistas e técnicos de ATER, foram identificados possíveis adotantes do Sistema A lternativo de produção de mudas. 

Foram enviados e-mails para refinamento dos dados e identificação da tecnologia in loco para determinação do 
cronograma de viagens. Após contatos por telefone, visitamos 6 produtores de coco, entretanto a metodologia 
AMBITEC foi aplicada somente à 3 produtores que efetivamente utilizam a tecnologia.  

 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
4.1. Avaliação dos Impactos Sociais 
 

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

Dentre os indicadores relacionados ao aspecto emprego, capacitação apresentou impacto positivo (Tabela 

4), pois houve necessidade/oportunidade de aprendizado no uso da tecnologia. Entretanto, a otimização de tempo e 
espaço na produção de mudas impacta negativamente os aspectos oportunidade e qualidade do emprego, uma vez 
que se necessitam de menos homens/dia para o serviço realizado.    

 

Tabela 4 – Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Emprego 
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Indicadores 

 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 2 (**) 

2014 

 
Média  
Geral 

Capacitação Sim 2,37 2,37 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim -0,27 -0,27 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim -0,03 -0,03 
Qualidade do emprego  Não - - 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial).  

 

  
 

Quanto à renda, o indicador geração de renda (avaliando-se segurança, estabilidade, distribuição e 
montante) no estabelecimento foi o de maior alteração pela adoção da tecnologia (Tabela 5). Para o indicador valor 
da propriedade houve uma pequena alteração, enquanto que para diversidade de fonte de renda não houve 

mudança. 
 
 
 

 
 
 

 

Tabela 5 – Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Renda 

 
Indicadores 

 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 2 (**) 

2014 

 
Média  
Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 5,00 5,00 
Diversidade de fonte de renda Sim 0,00 0,00 
Valor da propriedade  Sim -0,40 -0,40 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial).  

 

 
Quanto aos aspectos relacionados à saúde e segurança alimentar (Tabela 6), os indicadores são sem efeito, 

pois não se aplicam à tecnologia avaliada. 
 
 

Tabela 6 – Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados à Saúde e Segurança Alimentar 

 
Indicadores 

 

Se aplica  
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 2 (**) 

2014 

 
Média  
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Não - - 
Segurança e saúde ocupacional Não - - 
Segurança alimentar Não - - 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial).  
 
 

Nota-se uma maior variação nos aspectos relacionados à gestão e administração da propriedade, 

provavelmente devido à aplicação de questionários ter sido possível somente com o perfil patronal - tipo 2. Os 
entrevistados mostraram alta capacidade organizacional, dedicação ao negócio e integração com a cadeia produtiva 
do produto. Quanto ao relacionamento institucional, foram verificados elevadas alterações nos componentes 

(utilização de assistência técnica, filiação tecnológica nominal, utilização de assessoria legal, gerência e empregados 
especializados). Condição de comercialização e reciclagem de resíduos não se aplicam a essa tecnologia (Tabela 7).  
 
 

Tabela 7 – Avaliação de impactos sociais – aspectos relacionados a Gestão e Administração 

 
Indicadores 

 

Se aplica  
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 2 (**) 

2014 

 
Média  
Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 10,7 10,7 
Condição de comercialização Não - - 
Reciclagem de resíduos  Não - - 
Relacionamento institucional Sim 9,3 9,3 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 

 

 

4.2. Índice de Impacto Social 
. 
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Quadro 5 – Avaliação de impactos sociais – índice global 

Impacto social Geral observado: 1,97 
 

 
 
4.3. Fonte de dados 

 
A partir de cadastros de eventos realizados pela Unidade e conversas informais com pesquisadores, 

analistas e técnicos de ATER, foram identificados possíveis adotantes do Sistema Alternativo de produção de mudas. 

Foram enviados e-mails para refinamento dos dados e identificação da tecnologia in loco para determinação do 
cronograma de viagens. Após contatos por telefone, visitamos 6 produtores de coco, entretanto a metodologia 
ambitec foi aplicada somente à 3 produtores que efetivamente utilizam a tecnologia (Quadro 6). 

 
Quadro 6 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande  

Aquidabã SE  01   01 

Fortaleza CE  01 01  02 

Petrolina  PE   01  01 

Conde                                        BA 02     02 

Total     06 

 
  

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 

 

A cultura do coqueiro que inicialmente se desenvolveu no norte e nordeste do país por suas características 
endafoclimáticas, hoje com novas áreas de expansão, identifica-se produção significativa nas regiões sudeste, 
centro-oeste e sul perfazendo um total de em área plantada 253.383 ha (PAM, IBGE, 2015).  

 
A abrangência da tecnologia foi definida observando as informações acima e o rastreamento da adoção das 

três tecnologias referentes à cadeia do coco avaliadas no ano 2014/2015. As dificuldades na identificação de 

adotantes podem ser explicadas devido ao número de anos desde o lançamento da tecnologia e baixa capacidade de 
rastreamento (identificação de contato de adotantes por meio de registro de atividades de transferência de tecnologia 
- TT nos moldes que tem sido feito atualmente). Para estimar o alcance da tecnologia foram observadas as regiões 

com maior aptidão para a cultura do coco, informações de ações transferência de tecnologia nos estados de Sergipe, 
Bahia, Ceará e Pernambuco disponíveis e dados secundários do IBGE.  

 

5.1.2. Eficiência Tecnológica 

 
O sistema alternativo de produção de mudas se destaca dos sistemas preconizados anteriormente pela 

redução de tempo na produção eliminando a etapa de viveiro no desenvolvimento da muda. Devido à eliminação da 

fase de viveiro, há uma moderada redução no componente uso de agroquímicos, assim como na energia gasta nos 
tratos culturais despendidos. Quanto ao uso dos recursos naturais, a rápida permanência na fase de produção da 
muda permite redução moderada no uso da água para manutenção e alta rotatividade contribuindo para não abertura 

de novas áreas (Tabela 8).  
 
 
Tabela 8 – Eficiência Tecnológica 

 
Indicadores 
 

Se aplica  
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 2 (**) 

2014 

 
Média  
Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais  Sim 4,17 4,17 
Uso de energia Sim 3,33 3,33 
Uso de recursos naturais  Sim 3,83 3,83 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 
 
5.1.3. Conservação Ambiental 
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No âmbito da conservação ambiental (Tabela 9), observamos há uma alteração moderada no componente 
biodiversidade devido à redução de áreas necessárias à implantação de viveiros, uma vez que a tecnologia permite 

uma maior rotatividade na produção de mudas. Os demais indicadores não se aplicam para a análise dessa 
tecnologia. 
 
Tabela 9 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

 
Indicadores 

 

Se aplica  
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 2 (**) 

2014 

 
Média  
Geral 

Atmosfera  Não 0,00 0,00 
Capacidade produtiva do solo  Não 0,00 0,00 
Água  Não 0,00 0,00 
Biodiversidade  Sim 1,33 1,33 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 

 
 

5.1.4. Recuperação Ambiental 
 

O quesito recuperação ambiental permanece inalterado (Tabela 10).  
 
 
Tabela 10 – Recuperação Ambiental 

 
Indicadores 
 

Se aplica 
(Sim/Não) 

 

Média  
Tipo 2(**) 

2014 

 

Média  
Geral 

Recuperação Ambiental Sim 0,00 0,00 
* Tipo 1 – Pequeno produtor (ou familiar). **Tipo 2 (médio e grande, comercial). 
 

 
 
5.2. Índice de Impacto Ambiental 

 
 O índice de impacto ambiental global para o sistema alternativo de produção de mudas do coqueiro descrito 
no quadro 7 é moderadamente positivo, denotando que a tecnologia tem potencial de beneficiar o meio ambiente 

com o seu uso, principalmente no aspecto de eficiência tecnológica, tendo em vista a tecnologia de comparação.  
 
 
Quadro 7 – Avaliação de impactos ambientais – Índice Global 

Índice de Impacto Ambiental 2015 

1,48 

 
 

5.3. Fonte de dados 
 

Para a análise do impacto ambiental da adoção do sistema alternativo de produção de mudas foram 

entrevistados os produtores de quatro propriedades (quadro 8). Entretanto, só foi possível aplicar a metodologia 
ambitec aos 03 produtores classificados como patronais, que reconheciam e utilizavam a tecnologia da Embrapa. 
 

 
Quadro 8 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Petrolina  PE   01  01 
Fortaleza CE  01 01  02 

Conde BA 01    01 
Total     04 

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

 
Devido à indicação de que a avaliação de impactos desta dimensão é opcional para Centros de Produtos e 

Ecorregionais, a análise correspondente não foi realizada.    
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7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 

A tecnologia analisada se mostra com características muito positivas , pois consegue ter impactos profundos nas 
esferas social, econômica e ambiental. O que nos indica forte relevância para cadeia. 
Na esfera econômica, a principal característica da tecnologia está associada ao lado da oferta do sistema produtivo, 

com  redução dos custos de produção de mudas. Isso afeta o preço final do produto para baixo em torno de 40%, 
alavancando o lado da demanda e a possibilidade de aquisição de mudas certificadas e produzidas em condições 
técnicas de melhor qualidade.  

A produção de mudas e sua distribuição estão estreitamente associadas à expansão das áreas não tradicionais de 
cultivo. Indicando-nos um fluxo de insumo (mudas) que está sendo produzido para expandir a cocoicultura em áreas 
de mais elevada produtividade e tecnificação. Considerando um aumento líquido de 8.814 ha em áreas não 

tradicionais nos últimos 13 anos, considerando um ganho por hectare de 40% na aquisição de mudas mais baratas 
em função da tecnologia e, por último, considerando 200 plantas por hectare, chegamos a um ganho líquido de R$ 
2.331.742,09. 

Pelo lado social, tivemos ganhos relevantes no aspecto da qualificação demandada para uso da tecnologia e no 
aumento de renda das firmas produtoras de muda, além de todo ganho  diluído na cadeia pela redução de custo do 
produto. Também nessa esfera, no aspecto de melhorias de gestão, tivemos crescentes ganhos em relação à 

modificação no perfil do empreendedor e sua integração com a cadeia produtiva.  
Nos aspectos ambientais, o uso mais eficiente de agroquímicos, energia e água pela eliminação da etapa de viveiro, 
assim como a diminuição da necessidade de ocupação de novas áreas para produção em razão do aumento de 

produtividade do número de mudas por área, indica grande capacidade de preservação e eficiência ambiental da 
tecnologia. 
 

 
8. ANÁLISE DE RENTABILIDADE DE INVESTIMENTOS 
 

8.1 Custos da Tecnologia 
 
Como demonstra o quadro abaixo, o item de maior importância e que praticamente centraliza o orçamento do 

desenvolvimento da tecnologia é a mão de obra. Percebemos que a representatividade desta foi de 83,5% do total, 
tendo essa proporcionalidade fixa se desagregarmos o orçamento anualmente.  As atividades de administração 
representam 12,7 % do total. 

 Em adição, verificamos um valor residual para transferência de tecnologia (TT) de 3,75% do total alocado nas 
atividades relacionadas à tecnologia. Certo que, no sistema de inovação agrícola brasileiro, as atividades de 
assistência técnica, extensão rural e transferência de tecnologia cabem com mais intensidade aos parceiros públicos 

e privados, podendo explicar a desproporcionalidade nas atividades de TT.   
No entanto, mesmo entendendo que o fator trabalho é central no desenvolvimento tecnológico, a pouca dimensão 
proporcional das atividades de TT pode nos indicar de modo geral a dificuldade de difusão da tecnologia em toda 

cadeia e a dependência do sistema externo de TT para o sucesso e o impacto das tecnologias desenvolvidas na 
Embrapa.  
 

Tabela 11 – Estimativa dos custos 

ANO 

CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Custos de 
Pessoal 

Outros Custeios 
Depreciação de 

Capital 
Custos de 

Administração 

Custos de 
Transferência 

Tecnológica 

Total 

a b c d e (F) = (A+B+C+D+E) 

2001 R$     52.985,42 R$              - R$                - R$        8.066,89 R$   2.381,06 R$                63.433,37 

2002 R$     58.481,52 R$              - R$                - R$        8.903,66 R$   2.628,05 R$                70.013,22 

2003 R$     73.279,59 R$              - R$                - R$      11.156,62 R$   3.293,04 R$                87.729,26 

TOTAL R$   184.746,53 R$              - R$                - R$      28.127,17 R$   8.302,15 R$              221.175,85 

 

Fontes: Dados de gestão f inanceira (SRH, CTI, SOF) 
 

 

 
8.2. Taxa Interna de Retorno – TIR 
 
Quadro 9 – Taxa Interna de Retorno 

TIR calculada: 43,1 
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8.3  Relação Benefício/Custo 

 
Quadro 10 – Relação Benefício/Custo 

Relação Benefício/Custo Calculada a 6% : 6,27 

 
 
8.4 Valor Presente Líquido – VPL 

 
Quadro 11 – Valor Presente Líquido 

VPL calculado a 6% : R$    1.070.000,00 

 
 

 
9. AÇÕES SOCIAIS 

 
Tipo de Ação – Informe a categoria em que se enquadra a ação social desenvolvida com base na classificação 
usada no Balanço Social. 

 
Quadro 12 – Ações Sociais 

Tipo de ação 

 Ações de filantropia 

X Agricultura familiar  
 Apoio Comunitário 
 Comunidades Indígenas 

X Educação e formação profissional externa 
 Educação e formação profissional interna 
 Meio ambiente e educação ambiental 
 Participação no Brasil sem Miséria 

 Reforma Agrária 
 Saúde, segurança e medicina do trabalho 
X Segurança Alimentar 

Foram realizadas atividades de transferência de tecnologia junto à produtores, instituições de ATER por meio 

de treinamentos, palestras técnicas e dias de campo, para divulgação da tecnologia. 
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11.  EQUIPE  
 
Quadro 13 – 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 

Humberto Rollemberg Fontes 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 

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 

 
ANEXO I – Modelo de entrevista dirigida aplicado à produtores e  grupos focais em 2014 

 

Informações de Entrevista Individual de AI de Tecnologias do COCO 2014/2015 - Data: 00/00/2014,                           

Local:                                                            e Nome do Entrevistado:  

 

 
PERGUNTAS 

 
COMENTÁRIO SOBRE O TEMA 

 

 
TEMA 

1. Fale-nos sobre a 

CADEIA PRODUTIVA do 

coco na região.  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 PERFIL DOS PRODUTORES 

 

 PERFIL DA DEMANDA/COMERCIALIZAÇÃO/ATRAVESSADOR 
 

 SAZONALIDADE/COMPORTAMENTO DE PREÇOS 
 

 PERFIL DA INDÚSTRIA 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Utiliza alguma 

TECNOLOGIA da Embrapa 

na cultura do coqueiro? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (  ) SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 

COQUEIRO 
 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET 
 

 (   ) SISTEMA DE COMPUTADOR – FERTONLINE 
 

 

3. Há outros produtores 

utilizando essa(s) 

TECONOLOGIAS NA 

REGIÃO? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

NOME EMPRESA LOCAL CONTATO  

    

    

    

    

4. Desde QUANDO 

trabalha com coco?  

 PERFIL DA PRODUÇÃO NA(S) PROPRIEDADE(S): produção de  
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0h00min00seg (Faixa 0) 

sementes  
 

 ÁREA TOTAL DA(S) PROPRIEDADE(S)/ESTADO(S):  

 

 ÁREA TOTAL COM COCO: 
 
 

5. ESPAÇAMENTO do 

coqueiral? 

 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) 9m x 9m x 9m (142 plantas por hectare)  
 (   ) 7,5m x 7,5m x 7,5m (205 plantas por hectare) 
 (   ) 8,5m x 8,5m x 8,5m (160 plantas por hectare) 
 (   ) OUTROS_________________________________________ 

 

6. Quais as CULTIVARES 

utilizadas? 

 

0h00min00seg (Faixa 0)  

 (   ) COCO GIGANTE.. 

  ÁREA DE_______________. 
PORQUE?_____________________________________________ 
 

 (   ) COCO ANÃO: 

ÁREA DE__________________. 
PORQUE?_____________________________________________ 

 

 (   ) COCO HÍBRIDO: 
ÁREA DE________________. 
PORQUE?_____________________________________________ 

 

 

7. Qual o OBJETIVO da 

produção?  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) COCO SECO (COPRA):  
 

 (   ) ÁGUA DE COCO IN NATURA 
 

 (   ) ÁGUA DE COCO PARA ENVASE 

 (   ) OUTROS?  
 

 

8. É plantio de SEQUEIRO 

OU IRRIGADO 

 (   ) SEQUEIRO. ÁREA__________________________________ 

 (   ) IRRIGADO POR ASPERSÃO . ÁREA____________________ 

 (   ) IRRIGADO POR MICROASPERSÃO. ÁREA______________ 

 (   ) OUTROS__________________________________________ 

 

9. Qual a IDADE do 

coqueiral? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) COCO GIGANTE. IDADE_______________.  

 (   ) COCO ANÃO. IDADE_______________.  

 (   ) COCO HÍBRIDO. IDADE_______________.  
 

 

10. Características da 

PRODUÇÃO/ 

PRODUTIVIDADE 

 

 

 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) COCO GIGANTE. Nº DE FRUTOS/ PLANTA/ANO_________. 

QUANTAS MUDAS PRODUZIDAS EM MÉDIA NOS ÚLTIMOS 5 
ANOS?   
 

 (   ) COCO ANÃO. Nº DE FRUTOS/ PLANTA/ANO ___________. 
QUANTAS MUDAS PRODUZIDAS EM MÉDIA NOS ÚLTIMOS 5 
ANOS?  

 

 (   ) COCO HÍBRIDO. Nº DE FRUTOS/ PLANTA/ANO _________. 
QUANTAS MUDAS PRODUZIDAS EM MÉDIA NOS ÚLTIMOS 5 
ANOS? _______________________________________________ 

 

 

11. É feito PLANTIO 

CONSORCIADO com outras 

culturas? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) SIM. QUAIS?_______________________________________ 

 (   ) NÃO.  

 

12. Para onde VENDEM/ 

ENVIAM a produção? 

 

 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 

 (   ) COCO SECO (COPRA) PARA PROCESSAMENTO NA 
INDÚSTRIA   

 (   ) COCO SECO (COPRA) NA FEIRA 

 (   ) ÁGUA DE COCO IN NATURA (FEIRA, PRAIA, ETC.) 

 (   ) ÁGUA DE COCO PARA ENVASE EM INDÚSTRIA  

 (   ) OUTROS?______________________________________ 

 

13. Quem compra COLHE A 

PRODUÇÃO na 

 (   ) SIM, PORQUE?_________________________________ 
 

 



 16 

propriedade? 

 

 (   ) NÃO. ONDE VOCÊ ENTREGA A PRODUÇÃO?___________ 
______________________________________________________  
 

14. Como é contratada a 

MÃO DE OBRA na 

propriedade?  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

QUAL RELAÇÃO MÃO DE OBRA/ÁREA PLANTADA/TEMPO 

(HOMEM/HECTARE/ANO)? 
 

 

15.  Houve 

aumento/redução na 

OPORTUNIDADE DE 

EMPREGO devido ao uso 

das tecnologias? 

 (   ) SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 
COQUEIRO. QUANTO?________________________________ 

 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET. 
QUANTO?___________________________________________ 

 

 (   ) SISTEMA DE COMPUTADOR – FERTONLINE. 
QUANTO?___________________________________________ 
 

 

16. Como é feito o 

ACOMPANHAMENTO DA 

PRODUÇÃO na 

propriedade? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA. 

INSTITUIÇÃO?________________________________________ 
 

 (   ) POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRIVADA.  

 INSTITUIÇÃO?________________________________________ 
QUANTO A VISITA?_________________________ 

 

17.  Quais as PRAGAS E 

DOENÇAS de maior 

incidência na cultura do 

coco? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 NA SUA PROPRIEDADE :  
 

 

18. Como é feito o 

CONTROLE dessas pragas 

e doenças identificadas? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET. QUANTAS POR 
TAREFA OU HA?_________FREQUÊNCIA DE TROCA________ 
 

 (    ) APLICAÇÃO DE AGROQUÍMICOS. QUAIS?_____________ 
_____________________________________________________ 

 

 (   ) OUTROS______________________________________ 

 

19.  Houve REDUÇÃO no 

uso de AGROQUÍMICOS? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) REDUÇÃO NO NÚMERO DE APLICAÇÕES  

 (   ) REDUÇÃO DA TOXICIDADE 

 (   ) REDUÇÃO DA VARIEDADE DE INGREDIENTES ATIVOS 

(   ) -3, -1, 0, 1, 3  
(   ) -3, -1, 0, 1, 3 
(   ) -3, -1, 0, 1, 3 

20.  Houve MELHORIA NA 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

com o uso dessas 

tecnologias? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) GARANTIA DA PRODUÇÃO 

 (   ) QUANTIDADE DE ALIMENTO 

 (   ) QUALIDADE NUTRICIONAL DO ALIMENTO 

(   ) -3, -1, 0, 1, 3 
(   ) -3, -1, 0, 1, 3 
(   ) -3, -1, 0, 1, 3 
(   ) -3, -1, 0, 1, 3 

21.  Vocês fazem 

APROVEITAMENTO DE 

RESÍDUOS da produção do 

coco?  

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) FIBRA?COMO?  
 

 (   ) QUENGA? COMO?_______________________________ 
 

 (   ) OUTROS? COMO?_______________________________ 
 

 

22.  HÁ GERAÇÃO DE 

RENDA com 

aproveitamento do 

resíduo? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) FIBRA? QUANTO?__________________________________ 

 (   ) QUENGA? QUANTO?_______________________________ 

 (   ) OUTROS? QUANTO?_______________________________ 

 

23. QUAL A PROCEDÊNCIA 

das mudas?  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 PARA IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO DOS COQUEIRAIS DA 

REGIÃO 
 

 E NA SUA PROPRIEDADE.  
 

 QUAL O PREÇO DE COMPRA?  

 

24. Vocês JÁ PRODUZIRAM 

OU PRODUZEM suas 

próprias mudas de 

 (   ) NO SISTEMA CONVENCIONAL? QUANTAS MUDAS 
PRODUZIDAS EM MÉDIA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS?  
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coqueiro? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 ( ) NO SISTEMA ALTERNATIVO? QUANTAS MUDAS 
PRODUZIDAS EM MÉDIA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS?  
 

25. Qual o CUSTO DE 

PRODUÇÃO da muda? 

 (   ) NO SISTEMA CONVENCIONAL? _____________________ 
 

 (  ) NO SISTEMA ALTERNATIVO?________________________ 
 

 

26. SE PRODUZEM, vendem 

essas mudas para OUTROS 

PRODUTORES?  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (  ) NA REGIÃO_____________________________________ 
 

 (  ) OUTRAS REGIÕES_______________________________ 

 

27.  Qual o PREÇO DE 

VENDA da muda? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) NO SISTEMA CONVENCIONAL? _____________________ 
 

 (   ) NO SISTEMA ALTERNATIVO?________________________ 

 

28. Houve mudanças na 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

de produção (AUMENTO OU 

REDUÇÃO) com o uso 

DESSAS TECNOLOGIAS?  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

  (   ) SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 
COQUEIRO. QUANTO?________________________________ 
 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET. 
QUANTO?___________________________________________ 

 

 (   ) SISTEMA DE COMPUTADOR – FERTONLINE. 
QUANTO?___________________________________________ 

 

 

29. Houve REDUÇÃO DE 

PERDAS na produção 

devido ao uso DESSAS 

TECNOLOGIAS? 

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 
COQUEIRO. QUANTO?________________________________ 

 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET. 
QUANTO?___________________________________________ 

 

 (   ) SISTEMA DE COMPUTADOR – FERTONLINE. 
QUANTO?___________________________________________ 
 

 

30. Há DIVERSIFICAÇÃO DE 

RENDA vinda do uso das 

tecnologias geradas pela 

Embrapa para a cultura do 

coqueiro?  

 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 

COQUEIRO. QUANTO?______________________________ 
 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET. QUANTO?_______ 

 

 (   ) SISTEMA DE COMPUTADOR – FERTONLINE. 
QUANTO?___________________________________________ 
 

 

31.  Existe algum 

GANHO/PREJUÍZO 

AMBIENTAL no uso das 

tecnologias geradas pela 

Embrapa para a cultura do 

coqueiro? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

 (   ) SISTEMA ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE 

COQUEIRO. QUAL?___________________________________ 
 

 (   ) ARMADILHA DE CAPTURA TIPO PET. QUAL?__________ 

_____________________________________________________ 
 

 (   ) SISTEMA DE COMPUTADOR – FERTONLINE. 
QUANTO?___________________________________________ 

 

32. Quais as TENDÊNCIAS 

de mercado para a cultura 

do coqueiro?  

0h00min00seg (Faixa 0) 

  

33. Quais as 

DEMANDAS/DESAFIOS para 

o cultivo do coqueiro na 

atualidade? 

0h00min00seg (Faixa 0) 

  

34.  Qual a sua expectativa 

de PARCERIA/RELAÇÃO 

com a EMBRAPA? 

  

35.  Outras informações 

importantes 
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0h00min00seg (Faixa 0) 

 

 
 

 
 
 

 
 


