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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 
PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título: Cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia 
 
1.2. Desafios de PD&I / Macro temas – Agenda  
 

Macro temas / Agenda  

X Recursos Naturais e Mudanças Climáticas 
 Segurança Zoofitosanitária e Defesa Agropecuária 

X Sistema de Produção Inovadores e Sustentáveis 
 Segurança dos Alimentos, Nutrição e Saúde 

 Mercados, Políticas e Desenvolvimento Rural 
X Agricultura Familiar, Produção Orgânica e Agroecológica 

 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
 

A gliricídia (Gliricidia sepium L.) é uma planta também chamada de mata ratón, madre cacao, pinho cubano, madero negro, 
cocoite, e é muito conhecida na América Central onde os agricultores possuem distintos conhecimentos e experiências 
relacionadas com o uso da planta (CIDICO, 1995). Devido as suas características de uso múltiplo (cercas vivas, alimentação para 
ruminantes, sombra, adubação verde, melífera, entre outras), essa espécie possui grande interesse comercial e econômico. 

 A utilização dessa espécie é bem antiga, segundo Franco & Campello (2001), os espanhóis quando chegaram a América 
Central já encontravam plantações com uso de cercas vivas. Segundo esses autores, a utilização da gliricídia tornou-se mais 
atrativa, em função da escassez de madeiras de boa qualidade e de altos preços, o que eleva o custo da divisão dos pastos e a 
demarcação dos limites de propriedades. 

No Brasil, há vários anos a gliricídia é cultivada na região cacaueira da Bahia, para o sombreamento do cacau, tendo sido 
introduzida nos estados de Pernambuco e Sergipe (DRUMOND; CARVALHO FILHO, 1999). No estado do Pará, essa espécie tem 
despertado o interesse de produtores, principalmente para uso como tutor vivo da pimenteira-do-reino. 

Desde a década de 1990, a Embrapa Amazônia Oriental vem desenvolvendo pesquisas relacionadas ao uso da gliricídia 
como tutor vivo na pimenteira-do-reino. Esses estudos demonstram o potencial dessa leguminosa como uma alternativa viável 
para a substituição de estacões de madeira, contribuindo assim para a redução dos impactos ambientais e aumento da 
longevidade dos pimentais.  

O esgotamento de espécies madeireiras-de-lei, como o acapu, maçaranduba, jarana, aquariquara e sapucaia, utilizadas 
como tutor morto têm ocasionado uma diminuição do número dessas espécies, o que potencializa o risco de extinção (ISHIZUKA 
et al, 2003) .  Esse fato teve como consequência a intensificação de restrições ambientais, tornando-se bastante difícil a obtenção 
de estacões para servir de tutor para o cultivo de pimenteira-do-reino. Além disso, a falta de tutor morto está levando à reutilização 
de estacões usados de locais distantes e limitando a expansão do cultivo de espécies que dependem de tutores, como 
pimenteira-do-reino e de maracujazeiros (MENEZES et al, 2013). 

Todos esses fatores aliado à estreita base genética apresentada pelas cultivares comumente introduzida nos pimentais e a 
ocorrência de doenças causadas por fungos e vírus tem sido fatores limitantes para a expansão do cultivo da pimenteira-do-reino 
no Estado do Pará. 

Como forma de reverter esse quadro, a Embrapa tem gerado várias tecnologias que se constituem em boas práticas para o 
cultivo de qualidade da pimenteira-do-reino. Dentre essas práticas, destaca-se o uso da gliricídia como tutor vivo. 

A tecnologia, portanto, consiste no uso de estacas de gliricídia para o plantio de pimenteira-do-reino. Para o plantio 
definitivo é indicado estaca de 2,5m a 3 m de comprimento e mais de 5 cm de diâmetro, com abertura de covas com a draga ou 
com o trator, enterrando 50 cm de profundidade do caule de gliricídia no solo. A cova de plantio deve ter 50 cm de profundidade e, 
durante o plantio, deve-se compactar bem o solo em torno da estaca. O plantio é realizado no final da época seca, que na região 
ocorre no mês de dezembro. A gliricídia não suporta o encharcamento na cova, se isso ocorrer as plantas apodrecem antes que 
inicie o enraizamento. 

Os principais tratos culturais necessários são: o controle das ervas daninhas, podas dos rebrotamentos nos tutores de 
gliricídia ao longo dos dois terços inferiores da estaca e condução e orientação das brotações no terço superior para formação de 
ramos, visando maior produção futura de estacas. 

  O plantio da pimenteira-do-reino é feito no período chuvoso, sendo o ideal nos meses de janeiro e fevereiro do ano 
seguinte, ou seja, 1 a 2 meses após o plantio dos tutores. As mudas de pimenteira-do-reino são plantadas próximo ao tronco dos 
tutores vivos a uma distância de 15 cm a 20 cm e devem ser plantadas sempre ao lado nascente do sol, em posição inclinada, 
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com a parte superior voltada para o pé de gliricídia, formando um ângulo igual a 45° entre a muda da pimenteira-do-reino e o pé 
da gliricídia. 

O quadro 1 pontua as vantagens e desvantagens do uso da gliricídia como tutor vivo em comparação ao tutor morto. 
 

            Quadro 1. Vantagens e desvantagens do uso da gliricídia como tutor vivo em comparação ao tutor morto. 
Vantagem Desvantagem 

 Redução do custo de implantação 
 Aumento do teor de matéria orgânica e diversificação de 

microrganismo no solo 
 Menor erosão do solo causada pelo impacto das chuvas 
 Menor gasto com fertilizantes 
 Favorecimento de microclima (ciclagem de nutrientes) 
 Sequestro de CO2 
 Fixa N2 do ar 
 Menor índice de incidência de doenças 
 Aumento da longevidade do pimental 

 Aumento do custo de manutenção (manejo) 
 Redução da produtividade na fase inicial da produção 
 Atraso no início de floração 

 
O uso de gliricídia como tutor vivo para o cultivo da pimenteira-do-reino é o mais indicado para os médios e pequenos 

agricultores familiares da região, considerando a obtenção de tutores com menores custos e a utilização de mão de obra familiar 
no processo de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: foto de plantio de pimenta do reino com tutor morto (à esquerda) e tutor vivo (à direita). Crédito: Enilson Solano, 
Igarapé Açú – 2015. 
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Legenda: foto de plantio de pimenta do reino com tutor vivo. Crédito: Enilson Solano, Igarapé Açú – 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: foto de plantio de pimenta do reino com tutor vivo. Crédito: Enilson Solano, Igarapé-Açú – 2015. 
 
 
1.4. Ano de Lançamento: 1994 
 
1.5. Ano de início de adoção: 2005 
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1.6. Abrangência 

 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

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

MA  PA X MT  SP  

PB  RO  
PE  RR  
PI  TO  

RN  
SE  

 
1.7. Beneficiários 
 
Agricultores familiares 
Médios produtores 
Associações 
Cooperativas 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 
Os principais países produtores de pimenta-do-reino no mundo, considerando a produção média no período de 2010-

2016, foram, pela ordem, o Vietnã com 143,9 mil toneladas, a Indonésia com 85,8 mil toneladas, a Índia com 52,6 mil toneladas, o 
Brasil com aproximadamente 47,3 mil toneladas e a China com 31,8 mil toneladas (FAO, 2018). A considerar somente o ano de 
2014, a produção brasileira foi de 54,4 mil toneladas, tornando o país o quarto maior produtor mundial da cultura. 

Em âmbito nacional, considerando o período de 2000 a 2016, observa-se que a pimenta-do-reino apresenta movimento 
oscilante na quantidade produzida. Essa oscilação acompanha a mesma tendência apresentada em relação à área colhida 
(Tabela 1). Em estudo realizado pelo DESER (2008), aponta-se a variação do preço da pimenta-do-reino como um dos principais 
fatores determinantes para o movimento de aumento e recuo da produção. 

 
Tabela 1. Produção, área colhida e produtividade de pimenta-do-reino no Brasil no período de 2000-2016. 

Ano Produção (t) Área colhida (ha) Produtividade (t/ha) 

2000 38.685 16.217 2,39 
2001 50.140 20.739 2,42 
2002 56.935 23.101 2,46 
2003 67.197 25.628 2,62 
2004 65.800 26.635 2,47 
2005 79.102 31.832 2,48 
2006 80.316 33.224 2,42 
2007 77.770 32.857 2,37 
2008 69.600 29.549 2,36 
2009 65.398 27.415 2,39 
2010 52.137 23.263 2,24 
2011 44.610 21.089 2,12 
2012 43.345 19.427 2,23 
2013 42.312 18.472 2,29 
2014 42.339 19.070 2,22 
2015 51.739 22.105 2,34 
2016 54.425 25.830 2,11 

Fonte: IBGE (2018) 
 
 Do total da produção nacional de pimenta-do-reino destacam-se os estados do Pará, Espirito Santo e Bahia, que no 
período de 2000 a 2016, responderam por 98,49% do volume produzido. Contudo, o Pará, estado com maior tradição no cultivo 
dessa especiaria, é o que mais se destaca, pois teve uma participação expressiva, com média de aproximadamente 79,5% da 
produção nesse período. Entretanto, nos últimos anos observa-se um decréscimo acentuado e progressivo na produção desse 
estado, o que reflete na redução da participação relativa em termos nacionais (Tabela 2). 
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Tabela 2. Produção e participação na produção nacional no período de 2000-2016. 

Ano Pará (t) % 
Espirito Santo 

(t) 
% Bahia (t) % 

2000 33.471 86,52 3.293 8,51 1.552 4,01 
2001 44.010 87,77 3.456 6,89 2.146 4,28 
2002 51.668 88,22 3.679 6,28 2.443 4,16 
2003 57.067 84,92 6.244 9,29 2.714 4,04 
2004 55.922 84,99 5.503 8,36 3.079 4,68 
2005 66.486 84,05 7.656 9,68 3.636 4,60 
2006 67.031 83,46 8.296 10,33 3.708 4,62 
2007 64.245 82,61 8.468 10,89 4.045 5,20 
2008 55.995 80,45 8.468 12,17 3.900 5,60 
2009 51.881 79,33 8.464 12,94 4.004 6,12 
2010 39.235 75,25 7.478 14,34 4.521 8,67 
2011 33.349 74,76 6.589 14,77 4.011 8,99 
2012 32.267 74,44 6.670 15,39 4.088 9,43 
2013 30.885 72,99 6.728 15,90 4.049 9,57 
2014 29.706 70,16 7.597 17,94 4.467 10,55 
2015 32.414 62,64 13.863 26,79 4.696 9,07 
2016 35.845 65,86 12.801 23,52 4.916 9,03 

Fonte: IBGE (2018) 
 

A diminuição do volume produzido da pimenta-do-reino no estado do Pará pode ser explicada por alguns fatores, dentre 
os quais, o preço de mercado, a ocorrência de doenças e a estreita base genética das cultivares existentes. Contudo, pela 
elevação do preço praticado no mercado atualmente, há uma tendência de reversão desse cenário, no sentido de expansão da 
área plantada.   

Assim, uma possível elevação da produção no Pará deverá suplantar alguns entraves que atualmente limitam o cultivo da 
pimenteira-do-reino. Tradicionalmente, para o cultivo utiliza-se madeira-de-lei como tutor, contudo, há dificuldades em se obter 
madeira certificada que atendam a legislação ambiental, o que tem sido um problema para sua aquisição. Esse fator contribui 
decisivamente para a elevação do custo de implantação dos pimentais, em decorrência do aumento considerável do preço do 
tutor de madeira. Atualmente, o preço médio do estacão de madeira está em torno de R$15,00 a unidade, o que proporciona um 
custo somente com tutores no valor de R$16.665,00, para a implantação de um hectare, considerando 1.111 plantas.  

Dessa forma, o cultivo da pimenteira-do-reino com uso do tutor vivo de gliricídia, tecnologia desenvolvida pela Embrapa 
Amazônia Oriental, se constitui em uma solução tecnológica viável na medida em que possibilita uma redução de 
aproximadamente 27,73% nos custos de implantação de novos pimentais, considerando que o custo médio unitário do tutor vivo 
de gliricídia está em torno de R$2,50.  

O quadro 1 apresenta de forma qualitativa os impactos, detectados ou esperados, dos aspectos econômicos, sociais e 
ambientais da adoção da tecnologia, cultivo da pimenteira-do-reino com uso do tutor vivo de gliricídia, bem como seu nível de 
intensidade, nos elos da cadeia produtiva da pimenta-do-reino. Os níveis de impacto foram distribuídos em: impacto alto; impacto 
médio; impacto baixo e; impacto não evidenciado.  

 
    Quadro 2. Impactos econômicos, sociais e ambientais na cadeia produtiva da pimenta-do-reino 

Elos da cadeia 
Impactos 

Econômicos Sociais Ambientais 

Fornecedores de Insumos 

Impacto médio: crescimento da 
renda em decorrência do 

aumento da comercialização de 
mudas de gliricídia e de 

pimenteira-do-reino 

Impacto baixo: geração de 
empregos devido ao aumento nas 

vendas 
Impacto não evidenciado 

Produtores 
Impacto alto: aumento da renda 

familiar, em decorrência da 
redução do custo de implantação 

Impacto baixo: aumento da renda 
e melhoria na segurança e saúde 

ocupacional 

Impacto alto: melhoria na 
qualidade do solo e diminuição do 

uso de insumos agrícolas e de 
emissões à atmosfera 

Cooperativas/Associações 

Impacto médio: garantia e 
segurança da receita, em 

decorrência da manutenção da 
produção. 

Impacto não evidenciado Impacto não evidenciado 

Intermediário/Atacadista Impacto médio: aumento da Impacto médio: geração de Impacto não evidenciado 
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receita, devido à garantia do 
produto para comercialização 

emprego em decorrência da 
comercialização do produto 

Varejistas 
Impacto baixo: manutenção da 

receita, em decorrência da 
disponibilidade do produto 

Impacto baixo: manutenção de 
empregos no setor 

Impacto não evidenciado 

Indústria de Alimentos 
Impacto médio: manutenção da 
receita devido à comercialização 

do produto e derivados. 

Impacto médio: manutenção do 
emprego no setor 

Impacto não evidenciado 

Mercado Externo 
Impacto alto: aumento das 

receitas, devido à garantia do 
produto para exportação 

Impacto médio: geração de 
emprego devido à exportação do 

produto 

Impacto Alto: oferta de produto de 
maior qualidade devido à redução 

de resíduos químicos 

Consumidor Final 
Impacto Alto: estabilidade do 

preço, em decorrência da 
garantia da oferta do produto. 

Impacto não evidenciado 
Impacto Alto: melhoria da 

qualidade do produto devido à 
redução de resíduos químicos 

Fonte: elaboração dos autores 

De forma geral, analisando os efeitos da tecnologia na cadeia produtiva da pimenta-do-reino, verifica-se que os impactos 
positivos da sua adoção estão ligados ao aumento da renda, em função da redução do custo, da garantia e manutenção da 
produção, e aos benefícios ambientais, relacionados à melhoria na qualidade do solo e qualidade do produto, em decorrência da 
redução de resíduos químicos. 

Na avaliação dos impactos do cultivo da pimenteira-do-reino com uso do tutor vivo de gliricídia sob as óticas econômica, 
social e ambiental, utilizou-se a abordagem incremental, ao se comparar os resultados “com” e “sem” a tecnologia. Esta avaliação 
buscou abranger, de forma sistêmica, o contexto da cadeia produtiva, sendo enfocado cada segmento individualmente, de acordo 
com a intensidade do impacto gerado pelo uso efetivo da tecnologia. Dessa forma, apropriaram-se os efeitos da tecnologia nos 
segmentos de insumos produtivos, de produção primária, cooperativas e associações, intermediários e atacadistas, varejistas, 
indústria, mercado externo, consumidor final. 
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

Para avaliar os impactos econômicos utilizou-se o método do excedente econômico, pois permite estimar o benefício 
econômico gerado pela adoção de inovações tecnológicas, comparativamente a uma situação anterior em que a oferta da 
produção era dependente da tecnologia tradicional (AVILA et al., 2008). Os impactos econômicos gerados pela adoção da 
tecnologia são provenientes de diferentes fatores: incrementos de produtividade, redução de custo de produção, expansão da 
produção em novas áreas e agregação de valor via melhorias de produtos.  

No caso especifico do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia, o benefício econômico foi estimado a partir 
da redução do custo de produção na implantação de um hectare. Nessa perspectiva, comparou-se o custo de produção utilizando 
o tutor de madeira (tutor morto) e o tutor de gliricídia (tutor vivo). Os dados dos custos de produção para o cultivo da pimenteira-
do-reino com tutor vivo de gliricídia para um hectare com 1.111 plantas foram obtidos a partir dos coeficientes técnicos 
estabelecidos por Menezes et al. (2013a; 2013b), enquanto para o cultivo da pimenteira-do-reino usando o tutor de madeira, por 
se tratar do mesmo sistema de produção, utilizou-se a mesma referência, adequando alguns componentes do custo de produção. 
Os preços correspondentes de cada componente do custo de produção foram obtidos por meio de levantamento de campo, sendo 
atualizados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) para o período de 2005 a 2017. Neste trabalho não se procedeu ao detalhamento dos componentes dos custos de 
produção, mas apenas demonstrou-se o seu resultado final, conforme Tabela 3.1.1 A partir daí, obteve-se os valores do quanto se 
economizou (economia obtida) com introdução do uso da inovação tecnológica (tutor vivo) comparativamente à situação com 
cultivo tradicional (tutor morto). 

A parcela do benefício econômico atribuído à Embrapa é definida a partir da aplicação de um percentual de participação da 
instituição na geração da inovação tecnológica, estimada com base em informações dos pesquisadores e técnicos que 
desenvolveram a tecnologia (AVILA et al., 2005, 2008; VEDOVOTO et al., 2008). No caso do cultivo da pimenteira-do-reino com 
tutor vivo de gliricídia estimou-se em 60% essa participação, considerando que foi a instituição que desenvolveu as ações de 
pesquisa, por meio da instalação e condução dos experimentos para sua validação, que resultaram na geração e difusão da 
tecnologia. A participação complementar (40%) foi atribuída às outras instituições parceiras como a Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional – JICA, que contribuiu para o financiamento de ações de pesquisa dos projetos, a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - Emater-PA, que exerceu um papel importante de assistência técnica, 
extensão rural e difusão da tecnologia, além de produtores que disponibilizaram suas áreas para a instalação de experimentos. 

De posse do ganho líquido da Embrapa, e multiplicando esse valor pela área de adoção determina-se o benefício 
econômico proporcionado pela tecnologia (AVILA et al., 2005, 2008; VEDOVOTO et al., 2008; MORAES et al., 2017). A área de 
adoção do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia foi obtida com base em informações de instituições locais 
como os escritórios da Emater-PA nos municípios, secretarias municipais de agricultura, sindicato de produtores e trabalhadores 



 9 

rurais, além de visitas in loco nas áreas dos agricultores. Deve-se ressaltar que foram considerados para a estimativa da área de 
adoção aqueles municípios que tiveram de alguma forma ações de transferência de tecnologia do cultivo da pimenteira-do-reino 
por parte da Embrapa e de instituições parceiras. 
 
Tipo de Impacto: Redução de Custos 
 
Tabela 3.1.1 - Ganhos Unitários de Redução de Custos 

Ano 
Unidade de Medida 

(UM) 
Custo Anterior 

R$/ha (A) 
Custo Atual 

R$/ha (B) 
Economia Obtida R$/ha 

C=(A-B) 

2005 

Reais/ha 

50.087,79 35.690,79 14.397,00 

2006 50.095,25 35.696,11 14.399,14 

2007 50.167,31 35.747,46 14.419,85 

2008 50.481,56 35.971,38 14.510,18 

2009 50.903,09 36.271,75 14.631,34 

2010 50.913,50 36.279,17 14.634,33 

2011 51.572,03 36.748,41 14.823,62 

2012 51.701,80 36.840,88 14.860,92 

2013 52.044,11 37.084,80 14.959,31 

2014 52.203,17 37.198,14 15.005,03 

2015 50.301,76 35.843,26 14.458,50 

2016 46.558,50 33.648,50 12.910,00 

2017  47.114,00 34.204,00 12.910,00 

 

Tabela 3.1.2 - Benefícios Econômicos na Região 

Ano 
Participação da 
Embrapa - % (D) 

Ganho Líquido 
Embrapa - R$/ha 

E=(CxD) 

Área de Adoção 
(UM) 

Área de Adoção 
ha (F) 

Benefício 
Econômico 
R$ G=(ExF) 

2005 60 8.638,20 

Hectare 

8 69.105,58 
2006 60 8.639,48 15 129.592,25 
2007 60 8.651,91 25 216.297,77 
2008 60 8.706,11 30 261.183,24 
2009 60 8.778,81 35 307.258,19 
2010 60 8.780,60 40 351.224,04 
2011 60 8.894,17 45 400.237,68 
2012 60 8.916,55 50 445.827,56 
2013 60 8.975,59 70 628.290,99 
2014 60 9.003,02 80 720.241,45 
2015 60 8.675,10 107 928.235,63 
2016 60 7.746,00 140 1.084.440,00 
2017 60 7.746,00  130 1.006.980,00 

 

3.2. Análise dos Impactos Econômicos  
A Embrapa Amazônia Oriental iniciou pesquisas com o cultivo da pimenteira-do-reino com uso do tutor vivo de gliricídia em 

1994, mas somente a partir de 2005 foi adotada efetivamente em área de produtor. Ocorre que, nesse período, havia oferta 
suficiente de tutor morto, refletindo em preços acessíveis para aquisição de estacões de madeira por parte dos produtores. 
Contudo, a escassez desse insumo, acirrada pela exploração intensiva da floresta e o potencial risco de sua extinção, 
intensificaram as restrições impostas pela legislação ambiental, provocando assim uma elevação considerável do preço do tutor 
de madeira e, consequentemente, do custo de implantação dos pimentais. Razão pela qual tem aumentado o interesse dos 
produtores, ainda que lentamente, pela adoção de tecnologia utilizando o tutor vivo de gliricídia no cultivo da pimenteira-do-reino. 
Assim, por esse motivo, os efeitos econômicos de sua adoção foram analisados a partir do ano de 2005. Procederam-se 
avaliações anuais periódicas até 2017, ano considerado neste relatório.  

Os impactos econômicos do cultivo da pimenteira-do-reino com uso do tutor vivo de gliricídia foram quantificados e 
analisados considerando-se o efeito da adoção da tecnologia na redução do custo de implantação do pimental, por ser o principal 
efeito resultante. 

Na Tabela 3.1.1 demonstra-se a economia obtida para os anos de 2005 a 2017, ao comparar o custo utilizando o tutor de 
madeira e o custo com o uso do tutor vivo de gliricídia no cultivo da pimenteira-do-reino. Para efeito de ilustração, em 2017, com a 
adoção da tecnologia ocorre uma redução de R$12.910,00 no custo de produção para a implantação de um hectare o que 
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representa uma economia obtida de aproximadamente 27,73% relativamente ao cultivo tradicional. Pode-se dizer que o principal 
motivo dessa redução se refere ao preço de um dos componentes do custo de produção. Atualmente, o preço médio das estacas 
de gliricídia (tutor vivo) é de R$ 2,50 a unidade, ao passo que a estaca de madeira (tutor morto) é comercializada ao preço médio 
de R$ 15,00/unidade. 

Na Tabela 3.1.2 demonstram-se os ganhos líquidos da Embrapa (calculados por meio da economia obtida e do percentual 
de participação da Embrapa) e os benefícios econômicos na região proporcionados pelo cultivo da pimenteira-do-reino com uso 
do tutor vivo de gliricídia. Em 2017, o ganho líquido foi de R$7.746,00 por hectare, e se considerarmos a área de adoção de 130 
hectares, o benefício econômico estimado foi de R$1.006.980,00. Tal benefício, contudo, foi ligeiramente menor, em 
aproximadamente 7,14%, comparado ao ano de 2016. Essa redução foi resultado, principalmente, da diminuição da área de 
adoção da tecnologia em 2017. 

Observa-se que a área de adoção do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia vem crescendo ao longo 
dos últimos dez anos (2007-2016), com exceção de 2017, embora essa expansão represente uma parcela muito pequena de 
participação da área total cultivada de pimenta-do-reino no estado do Pará. Com efeito, em 2017, a área estimada de adoção da 
tecnologia foi de 130 hectares (Tabela 3.1.2). Se considerarmos o total da área colhida de pimenta-do-reino no estado do Pará em 
2016, que foi de 16.668 hectares (PRODUÇÃO..., 2016), significa dizer que aproximadamente 1% desse total é cultivado com uso 
do tutor vivo de gliricídia. 

A considerar a sua potencialidade e visando incrementar os benefícios econômicos da tecnologia, o trabalho da Embrapa 
Amazônia Oriental deve focar em ações indutoras a sua expansão, como a implantação de campos de produção de mudas e 
capacitação em manejo de condução da gliricídia, além de ações de pesquisa envolvendo o comportamento da pimenteira-do-
reino associada ao tutor vivo. 

 
3.3. Fonte de Dados 
 
Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
Autora do Pará Pará 1    1 

Castanhal Pará 3 - - - 3 
Terra Alta Pará 2 - - - 2 
Tomé Açu Pará 2 - - - 2 

Sto. Antônio do Tauá Pará - 1 - - 1 
Igarapé-Açu Pará 3 - - - 3 

Baião Pará 1 - - - 1 
Capitão Poço Pará 1 - - - 1 

São Caetano de Odivelas Pará 2 - - - 2 
Vigia Pará 1 1 - - 2 

Total 18 

 
A obtenção dos dados e coeficientes técnicos foi realizada por meio de entrevistas individuais, e dados de informantes-

chave (produtores e técnicos) para a definição da composição dos custos. As entrevistas individuais foram realizadas em 
propriedades de pequenos agricultores familiares. Foram obtidas, também, informações sobre preços de insumos (materiais e 
serviços) e produtos nas regiões de estudo. 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
4.1. Avaliação dos Impactos Sociais 
 
4.1.1. Tabela – Aspecto Respeito Ao Consumidor 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Qualidade do produto Sim 7.50 
Capital social Sim 3.00 

 
Na análise do aspecto respeito ao consumidor, os resultados apontam um impacto positivo nos dois critérios avaliados. 

Quanto à qualidade do produto, houve um impacto altamente positivo, fato que se deve à redução significativa dos resíduos 
químicos aplicados, bem como, no aumento da disponibilidade de fontes de insumo, como a adubação verde proveniente da poda 
dos ramos do tutor vivo e, principalmente, a oferta de tutores de gliricídia que possibilitam aos produtores a expansão da área 
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plantada. Entretanto, essa disponibilidade de insumos na propriedade se contrapõe a ausência dessas estacas no mercado, fato 
que limita a adoção da tecnologia por produtores interessados. 

Quanto ao critério capital social, os resultados foram moderadamente positivos, com efeito principalmente nos 
indicadores captação de demandas da comunidade e no programa de transferência e conhecimento de tecnologias. Os 
produtores frequentemente recebem em seus estabelecimentos demandas relacionadas à tecnologia, assim como utilizam suas 
experiências empíricas e adquiridas como meio difusor a outros atores. Essa interação é realizada por meio de visitas feitas, 
principalmente por técnicos de outras instituições ou de outros produtores interessados em conhecer as experiências in loco. 
 
4.1.2. Tabela - Aspecto Emprego 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Capacitação Sim 1.75 
Qualificação e oferta de trabalho Sim 0.22 

Qualidade do emprego Sim 0.00 

 
Na análise do aspecto emprego, os resultados apontam para impactos positivos da tecnologia para dois critérios 

avaliados, a capacitação e qualificação e oferta de trabalho, sendo que para a qualidade do emprego não houve mudança com a 
adoção da tecnologia.  

Em relação ao critério capacitação observam-se impactos positivos, decorrente do fato de que vários produtores 
adotantes tornaram-se difusores dessa tecnologia por meio de realizações de palestras, seminários e outras formas de difusão de 
conhecimento. Tudo isso, fruto de capacitações obtidas por eles e da experiência adquirida com o ajuste da tecnologia nas 
propriedades rurais.  

Em relação à qualificação e oferta de trabalho, também houve um efeito positivo, o que significa dizer que com a adoção 
da tecnologia há uma necessidade maior de mão-de-obra qualificada e recursos humanos para o manejo do sistema em 
comparação ao sistema que envolve o uso de tutores de madeira para o cultivo da pimenteira-do-reino.  

 
4.1.3. Tabela – Aspecto Renda 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 2.50 
Diversidade de fonte de renda Sim 0.00 
Valor da propriedade  Sim 0.00 

 
Com relação ao aspecto renda, observa-se que, de modo geral, a tecnologia apresenta impacto positivo somente no 

critério geração de renda do estabelecimento, decorrente da facilidade de obtenção de tutor vivo, que possibilita uma 
oportunidade de negócios ao produtor, além da venda da produção da pimenta. As estacas de gliricídia são comercializadas por 
um valor médio de R$ 2,50/unidade. Os compradores são produtores de pimenteira-do-reino que demandam esse insumo para 
substituir o tutor morto, devido à falta desse produto no mercado e por seu alto valor, cujo preço médio gira em torno de R$ 
15,00/unid. Vale ressaltar que em áreas de agricultores familiares, geralmente sem capital para investimento, o plantio da 
pimenteira do reino utilizando o tutor vivo de gliricídia é uma alternativa viável que possibilita o incremento da renda desses 
estabelecimentos. 

 
4.1.4. Tabela – Aspecto Saúde 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0.00 
Segurança e saúde ocupacional Sim 3.75 
Segurança alimentar Sim 0.00 

 
No aspecto saúde, a tecnologia avaliada obteve impacto positivo no critério segurança e saúde ocupacional. Dois 

indicadores foram fundamentais para esse resultado, o primeiro está relacionado à diminuição de calor no plantio favorecido pela 
cobertura de copa formada pelo tutor vivo que ocasiona um microclima mais agradável, principalmente para os trabalhadores que 
realizam atividades de manejo (capina, poda, etc.). O segundo relaciona-se a grande redução da aplicação de agentes químicos 
no sistema de produção, tais quais, defensivos agrícolas, fertilizantes, dentre outros. Os critérios saúde ambiental e pessoal, bem 
como segurança alimentar não sofreram alterações com o advento da nova tecnologia. 
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4.1.5. Tabela - Aspecto Gestão e Administração 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 5.50 
Condição de comercialização Sim 0.00 

Disposição de resíduos Sim 3.00 
Gestão de insumos químicos Sim 0.00 
Relacionamento institucional Sim 1.75 

 
No aspecto gestão e administração, os critérios que tiveram alterações positivas foram dedicação e perfil do responsável, 

disposição de resíduos e relacionamento institucional. Em relação à dedicação e perfil do responsável, critério com maior 
destaque, os indicadores que contribuíram positivamente estão relacionados às capacitações investidas na tecnologia (cursos, 
palestras, dias de campo, entre outros), que ampliaram o conhecimento que foi colocado em prática pelo adotante por meio da 
implantação da tecnologia na propriedade rural, assim como a participação de membros das famílias na gestão da atividade no 
estabelecimento rural. 

Quanto ao critério disposição de resíduo, a alteração positiva em favor da tecnologia relaciona-se ao reaproveitamento do 
material proveniente das podas frequentes da gliricídia que, entre outras vantagens, protegem e incorporam-se rapidamente ao 
solo, melhorando suas propriedades físicas e químicas.  

Em relação ao critério relacionamento institucional, o indicador que sofreu alteração positiva relaciona-se ao acesso à 
assistência técnica e extensão rural no empreendimento, embora ainda incipiente. As visitas técnicas aumentaram em função da 
presença da tecnologia, já que essas áreas tornaram-se ponto de referência a outros atores que acompanhavam o processo de 
adoção no empreendimento, entre eles: Emater, prestadoras de serviços, secretarias municipais, Embrapa, entre outras. Contudo, 
os produtores têm mencionado algumas dificuldades, principalmente em relação ao manejo do cultivo no novo sistema. 

Em relação aos critérios condição de comercialização e gestão de insumos químicos, a adoção da tecnologia não provocou 
nenhuma alteração comparativamente a situação anterior.  
 

4.2. Índice de Impacto Social 
 

Média Geral 2,20 

 
Na dimensão social, mediante índice médio final igual a 2,20, considerando uma escala que vai de -15 a +15, o cultivo da 

pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia gerou impactos positivos moderados, quando comparado ao desempenho do 
sistema tradicional (tutor morto).  

Os efeitos positivos mais evidentes incidiram sobre a qualidade do produto, devido principalmente a redução expressiva de 
resíduos químicos aplicados no produto; a saúde e segurança ocupacional decorrentes da diminuição do calor na plantação por 
conta da gliricídia e também da redução de aplicação de agentes químicos no plantio; e sobre a geração de renda do 
estabelecimento resultante, sobretudo, da possibilidade de comercialização de tutor vivo, além da própria venda da pimenta-do-
reino.  

Destaca-se também a capacitação proporcionada pela adoção da tecnologia, pois há a necessidade de especialização por 
parte dos produtores adotantes à nova condição de manejo. Esse conhecimento adquirido é socializado aos trabalhadores 
envolvidos na atividade, tornando-os qualificados para manejar adequadamente os cultivos. Sobre esse aspecto, há evidências de 
algumas experiências que não seguiram adiante, em decorrência, principalmente, da falta de mão-de-obra qualificada para o 
desenvolvimento da atividade. 

Outra vantagem com a adoção da tecnologia refere-se à gestão e administração das propriedades, principalmente quanto 
à dedicação e perfil do responsável, relacionamento institucional e na destinação dos resíduos da produção. Especificamente, no 
que se refere ao relacionamento institucional, apesar de haver um papel importante da assistência técnica e extensão rural na 
tentativa de difusão da tecnologia no âmbito da pequena e média produção, os resultados ainda são incipientes em face da pouca 
adoção até o presente momento. A aproximação entre as instituições de ensino, pesquisa e ATER deve ser induzida para que 
essa adoção se potencialize nos municípios com tradição no cultivo da pimenteira-do-reino. 

 
4.3. Impactos sobre o Emprego 
 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: -5 
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A metodologia para o cálculo do número de empregos gerados leva em consideração a quantidade de empregos 
acumulados ao longo da cadeia. Estimou-se que para cada hectare plantado equivale a 0,5 postos de trabalho (fator de geração 
de empregos). A quantidade de empregos acumulados ao longo da cadeia é obtida pela multiplicação do incremento da área de 
adoção pelo fator de geração de empregos. No ano de 2017 houve uma redução da área de adoção em 10 hectares. 
Multiplicando-se esse valor (-10) pelo fator de 0,5 tem-se a quantidade de empregos acumulados: em 2017 houve perda de 05 
postos de trabalho, em decorrência da diminuição da área de adoção da tecnologia. O número de emprego gerado é reflexo da 
baixa taxa de adoção da tecnologia, que em 2017 foi estimada em apenas 130 hectares.  

 
4.4. Fonte de Dados 
 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
Autora do Pará Pará 1    1 

Castanhal Pará 3 - - - 3 
Terra Alta Pará 2 - - - 2 
Tomé Açu Pará 2 - - - 2 

Sto. Antônio do Tauá Pará - 1 - - 1 
Igarapé-Açu Pará 3 - - - 3 

Baião Pará 1 - - - 1 
Capitão Poço Pará 1 - - - 1 

São Caetano de Odivelas Pará 2 - - - 2 
Vigia Pará 1 1 - - 2 

Total 18 

 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
5.1. Alcance da Tecnologia 

 

A tecnologia se constitui uma alternativa viável para a sustentabilidade dos cultivos da pimenteira-do-reino, contudo sua 
área de abrangência no estado do Pará encontra-se em fase inicial de adoção. Em mais de uma década de pesquisa, validação e 
transferência da tecnologia, estima-se em 130 ha a área de plantio, sendo que aproximadamente 55 ha, ou seja, 42% estão 
localizados no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense.  
 
5.1.1. Uso de Insumos e Recursos 
 
Tabela 5.1.1 – Uso de Insumos e Recursos  

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Uso de insumos agrícolas e recursos Sim 2.00 
Uso de energia Sim -1.50 

 
O uso de gliricídia como tutor vivo no cultivo da pimenteira-do-reino provoca alterações positivas relacionadas ao uso de 

insumos agrícolas e recursos. Porém, quando se refere ao uso de energia, a alteração é negativa comparativamente à situação 
anterior. Com relação ao uso de insumos agrícolas os fatores que contribuem para as melhorias do sistema são a diminuição do 
uso de pesticidas para controle de doenças e pragas, principalmente na fase de cultivo já estabelecido e a redução da 
necessidade hídrica das plantas, favorecida pelo microclima do sistema, e também pela manutenção da umidade do solo, 
resultado da cobertura via resíduos da poda. A necessidade de adequação do arranjo espacial para evitar o sombreamento 
intenso com prejuízo para a produtividade é um ponto negativo desse critério, pois implica em um aumento de área de plantio 
para compensar a produção final.  

Quanto ao critério uso de energia verifica-se que, de maneira geral, não há alteração para os indicadores avaliados. 
Entretanto, com relação ao uso de combustíveis fósseis ocorre uma alteração negativa comparada ao sistema usual. Esse fato 
ocorre em razão da necessidade de poda, com apoio de mecanização, principalmente nas áreas maiores de cultivo. 
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5.1.2. Qualidade Ambiental 
 
 
Tabela 5.1.2 – Qualidade Ambiental 

Critérios Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Emissões à atmosfera Sim 2.00 
Qualidade do solo Sim 15.00 
Qualidade da água Sim 0.00 
Conservação da biodiversidade Sim 0.60 
Recuperação ambiental Sim 1.60 

 
O impacto relacionado ao aspecto qualidade ambiental foi positivo em praticamente todos os critérios avaliados. 

Particularmente, a qualidade do solo teve resultado altamente positivo, alcançando o índice máximo de impacto (15), fato esse 
derivado da melhoria em todos os indicadores que compõem esse critério: i. erosão; ii. perda de matéria orgânica; iii. perda de 
nutrientes e iv. compactação. O rápido crescimento da gliricídia e a elevada produção e decomposição de biomassa ocasiona 
uma série de benefícios ao solo, como a redução da erosão, o incremento de matéria orgânica, a melhoria na ciclagem de 
nutrientes, além da diminuição na compactação. 

Quanto ao critério emissões à atmosfera, a tecnologia contribui de forma positiva para a redução da emissão de CO2. Essa 
redução esta ligada à mitigação da emissão de gases do efeito estufa, em razão do sequestro de carbono pelo dossel (copa) do 
tutor vivo de gliricídia. 

Outro critério com resultado positivo está relacionado à conservação da biodiversidade, pois com a utilização da gliricídia 
no sistema de produção, reduz-se a pressão da exploração de espécies arbóreas ameaçadas de extinção que são rotineiramente 
utilizadas como tutor morto, além do que os processos de dispersão e polinização feitos por pássaros e outros pequenos animais 
permanecem nas áreas de plantio ou próximo a elas. A recuperação ambiental, também tem efeito positivo, uma vez que os 
sistemas (áreas abertas, florestas primárias e secundárias, áreas de preservação permanentes-APPs, entre outros) ao redor das 
áreas de abrangência da tecnologia nas propriedades sofrem menor impacto.  

A qualidade da água não sofre alteração com o advento da tecnologia, uma vez que os locais onde os sistemas de 
produção foram implantados encontram-se em áreas distantes de cursos de água nas propriedades rurais. 

 
5.2. Índice de Impacto Ambiental 
 

Média Geral 2,00 

 
Do ponto de vista ambiental, a avaliação do índice médio final igual a 2,00 (em uma escala que vai de -15 a +15), revelou 

que o cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia também apresenta desempenho ambiental positivo, com destaque 
para a qualidade do solo, devido aos vários benefícios promovidos pela introdução da gliricídia. Outros fatores que contribuíram 
para o desempenho ambiental favorável foram à diminuição do uso de insumos agrícolas e recursos, e a redução de emissões à 
atmosfera. Ressalta-se, contudo, que em função da necessidade de maior uso de combustíveis fósseis, ocasionado pelo aumento 
de podas mecanizadas, provocou uma elevação no consumo de energia, sendo negativo esse indicador. Ainda no contexto 
ambiental, o incentivo ao uso da tecnologia poderá favorecer a redução da pressão de exploração sobre as espécies florestais 
nativas ameaçadas de extinção e protegidas por lei e contribuir para a conservação e recuperação da biodiversidade. 
 
5.3. – Fonte de dados 
 
Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
Autora do Pará Pará 1    1 

Castanhal Pará 3 - - - 3 
Terra Alta Pará 2 - - - 2 
Tomé Açu Pará 2 - - - 2 

Sto. Antônio do Tauá Pará - 1 - - 1 
Igarapé-Açu Pará 3 - - - 3 

Baião Pará 1 - - - 1 
Capitão Poço Pará 1 - - - 1 
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São Caetano de Odivelas Pará 2 - - - 2 
Vigia Pará 1 1 - - 2 

Total 18 

 
 

A obtenção dos dados foi realizada por meio de entrevistas individuais e vistorias, em propriedades de pequenos 
agricultores familiares e dados de informantes-chave. Os informantes-chave são produtores, técnicos e comerciantes com 
reconhecida experiência e conhecimento no desenvolvimento das atividades produtivas pesquisadas na Região. 
 
 
6. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

 
O cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia apresenta impactos positivos, embora ainda pouco 

expressivos. Os dados conjugados dos impactos estão demonstrados na Tabela 6.1. Do ponto de vista econômico, o benefício foi 
de R$1.006.980,00, em 2017, com ganho líquido da Embrapa de R$7.746,00, por unidade de produção. Por sua vez, a área de 
adoção foi de 130 hectares.  
 
Tabela 6.1. Avaliação integrada dos impactos do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia. 

Econômico 

Economia obtida R$12.910,00 

Área de adoção (unidade de produção) 130 ha 
Benefícios econômicos para a região R$1.006.980,00 

Social Índice final de impacto social 2,20 
Empregos Número de empregos gerados ao longo da cadeia -5 
Ambiental Índice final de impacto ambiental 2,00 

Fonte: Elaboração da equipe de pesquisa. 

 
Sob o ponto de vista social, o resultado também foi positivo. Obteve-se um índice social médio de 2,20. Observa-se que 

esses efeitos estão relacionados, principalmente, à qualidade do produto, decorrente da redução significativa na utilização de 
resíduos químicos nos cultivos da pimenteira-do-reino; à dedicação e perfil do responsável, resultante de maior capacitação 
dirigida à atividade; às condições de saúde, que refletiram em melhorias na segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores 
que executam a atividade, efeito resultante da redução das condições desfavoráveis de exposição ao calor e agentes químicos e 
à geração de renda, pelo fato de proporcionar uma melhor distribuição e aumento da renda.  

Com relação aos aspectos ambientais, obteve-se impacto positivo com índice médio de 2,00, em uma escala que vai de -
15 a +15. A adoção da tecnologia favorece a diminuição do uso de pesticidas para controle de doenças e pragas, redução da 
necessidade hídrica das plantas, redução da erosão, o incremento de matéria orgânica, a melhoria na ciclagem de nutrientes, 
além da diminuição na compactação, redução da emissão de CO2. 

De modo geral, pode-se dizer que a tecnologia é uma alternativa viável para a sustentabilidade da cultura da pimenteira-
do-reino, considerando a redução de 27,73% no custo de implantação em relação ao sistema tradicional, o que representa uma 
economia obtida de R$12.910,00. Embora apresente essas vantagens, a adoção é considerada relativamente baixa, devido 
principalmente à insuficiência de oferta de tutor vivo e de capacitações sobre manejo de gliricídia. Dessa forma, visando 
potencializar os benefícios econômicos e socioambientais da tecnologia, o trabalho da Embrapa Amazônia Oriental deve focar em 
ações indutoras a sua expansão, como a implantação de campos de produção de mudas e capacitação em manejo de condução 
da gliricídia, além de ações de pesquisa envolvendo o comportamento da pimenteira-do-reino associada ao tutor vivo. 

Assim, ações de transferência e difusão da tecnologia devem ser intensificadas visando potencializar a adoção, e com isso 
fortalecer a cultura da pimenta-do-reino no estado do Pará.   

 
 
7. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
7.1. Estimativa dos Custos 
 
Tabela 7.1.1. – Estimativa dos Custos (em R$)         

Ano 
Custos de 
Pessoal 

Custos de 
Pesquisa 

Custos de Transferência 
Tecnológica 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Total 

1995 93.799,59 - - 13.513,19 286.589,61 393.902,38 

1996 120.357,33 - - 12.291,81 368.477,21 501.126,36 

1997 93.501,92 - - 15.619,64 250.371,40 359.492,96 
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1998 113.745,66 - - 20.358,18 258.446,11 392.549,94 

1999 71.406,06 - - 20.361,59 180.139,21 271.906,87 

2000 31.608,96 - - 17.323,96 163.164,60 212.097,51 

2001 17.293,70 - - 16.291,16 219.732,47 253.317,33 

2002 21.014,54 - - 15.934,54 189.527,52 226.476,59 

2003 19.092,93 - - 12.279,44 127.229,34 158.601,70 

2004 24.001,49 - - 11.743,18 155.428,43 191.173,10 

2005 18.944,33 - - 5.411,94 78.168,29 102.524,56 

2006 20.943,35 - - 5.787,90 95.217,90 121.949,15 

2007 27.232,24 - - 5.176,34 90.635,09 123.043,67 

2008 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

2009 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

2012 11.170,47 - - 3.968,07 133.440,34 148.578,89 

2013 54.884,06 - 57.174,43 4.576,61 140.741,28 257.376,38 

2014 49.344,11 - 51.271,20 4.226,62 18.054,30 122.896,23 

2015 169.443,76 - 33.446,17 4.695,37 17.314,75 224.900,05 

2016 140.783,70 - - 4.483,67 24.202,25 169.469,62 

2017 139.633,47 - - 4.266,66 15.682,62 159.582,75 

 
 
Na estimativa dos custos com a tecnologia cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia foram consideradas as 

despesas da Embrapa Amazônia Oriental com pessoal, transferência de tecnologia, depreciação de capital e administrativas. As 
despesas com custeio de pesquisa, desde o seu início, foram financiadas diretamente pela JICA, razão pela qual não estão 
incorporadas no cálculo de custo da tecnologia sob a perspectiva da Embrapa, que considera tão somente as despesas 
efetivamente pagas por ela. Ressalta-se que todos os valores dos custos no período de 1995-2016 foram corrigidos pelo IGP-DI 
acumulado, com base no índice acumulado até novembro de 2017. Para esse ano, porém, os valores são nominais. 

De acordo com a tabela 7.1.1, observa-se que em 2017 o custo total da tecnologia foi estimado em R$159.582,75, redução 
de aproximadamente 6% em relação ao custo estimado para o ano de 2016. Essa redução foi motivada, principalmente, pela 
redução com os custos de administração e pela ausência de despesas com ações de transferência de tecnologia custeadas 
diretamente pela Embrapa. Estas foram financiadas por meio de recursos externos, especialmente pelo Banco da Amazônia, que 
vem apoiando um projeto de transferência de tecnologia da Unidade. 

Para os custos de administração se adotou como parâmetro de cálculo somente o valor das despesas fixas e variáveis 
(despesas de gestão mais os 20% de taxa de administração retida pela Unidade dos projetos de P&D e TT), com base no 
acumulado de janeiro a novembro/2017. Em cima desse valor aplicou-se um percentual de 0,2% determinado a partir da 
quantidade de projetos e planos de ação da Unidade, obtendo-se assim o valor total do custo de administração. 

Os custos de transferência de tecnologia se referem à apropriação das despesas relativas às ações para essa finalidade e, 
no caso específico, diz respeito à realização de cursos e dias de campo e implantação de unidades demonstrativas.  

Os custos com a depreciação de capital foram estimados considerando-se a proporção de 0,2% aplicada ao valor de 
depreciação anual dos ativos fixos da Unidade. Foi consultado o setor financeiro para a obtenção do valor anual de depreciação. 
O rateio dos custos de administração e de depreciação teve o objetivo de apropriar, proporcionalmente, as despesas com serviços 
administrativos e apoio operacional e de bens de capital entre os projetos em execução na Unidade.  

Para os anos anteriores, foram feitos pequenos ajustes, com base nas informações adicionais buscadas, reiterando-se as 
dificuldades na recuperação de dados mais completos (ausência de orçamentos nos relatórios finais, dificuldade para localização 
de propostas e aposentadoria de pesquisadores líderes no desenvolvimento da tecnologia), adotando-se a estratégia de realizar 
inferência para anos sem informação a partir dos demais. Reitera-se, ainda, que a estimativa dos custos de pessoal e de 
transferência de tecnologia foi feita através da consulta aos orçamentos de projetos relacionados ao desenvolvimento e 
transferência da tecnologia do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia.  
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8. ANÁLISE DE RENTABILIDADE  

 
Taxa Interna de Retorno 

TIR (%) 
Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 
Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

8 , 6 8  2,23 R$ 453,17 

 
 
A estimativa da rentabilidade dos investimentos da Unidade para o cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de 

glirícidia seguiu as orientações contidas na metodologia de referência (AVILA, RODRIGUES, VEDOVOTO, 2008), e foi efetuada 
com base na taxa interna de retorno (TIR), na relação benefício/custo (B/C) e no valor presente líquido (VPL). A taxa de referência 
ou taxa mínima de atratividade considerada foi de 6%. 

Em 2017, o VPL, a uma taxa de referência de 6%, apresentou um resultado positivo no valor de R$453,17, expressando 
assim sinais de atratividade da tecnologia do ponto de vista de agregação de valor econômico, considerando o fluxo de benefício 
líquido atualizado gerado pela tecnologia. Para esse mesmo ano, a TIR obtida foi de 8,68%, ligeiramente acima, portanto, da taxa 
mínima de atratividade, o que demonstra que a inversão de recursos para geração da tecnologia apresenta uma pequena 
rentabilidade. A relação benefício/custo, que compreende a divisão do benefício econômico total pelo custo de pesquisa, à taxa de 
6%, foi de R$2,23. Isso significa que para cada R$1,00 gasto na pesquisa gerou um benefício de R$2,23. 

Assim, em 2017, de acordo com os indicadores de rentabilidade analisados, os resultados apresentam evidências 
favoráveis à tecnologia, considerando os pressupostos estabelecidos. Isso é devido principalmente ao efeito escala de adoção, ou 
seja, na medida em que vai se ampliando a taxa de adoção da tecnologia, há uma tendência positiva nos resultados desses 
indicadores.  
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