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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 

TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título 

 

Inovações tecnológicas para o sistema de produção de pupunha e 

na agroindústria do palmito no litoral do Estado do Paraná. 

 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE 

 
Objetivo Estratégico PDE 

 Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

 Inclusão da Agricultura Familiar 

  

 

1.3. Descrição Sucinta 

 

 Na região litorânea do Paraná foram realizadas diversas tentativas de 

introdução de opções de atividades agrícolas e pecuárias, onde quase todas, devido 

as características edafoclimáticas e também socioculturais da região, se mostraram 

inviáveis. Devido à falta de sistemas de produção sustentáveis e passíveis de 

utilização pelos agricultores nas áreas situadas no domínio da Mata Atlântica, a 

exploração extrativista predatória de palmito tornou-se uma alternativa para a 

subsistência destes agricultores. Além de ser uma prática ilegal, a juçara (Euterpe 

edulis) foi uma das espécies produtoras de palmito que mais sofreu o impacto negativo 

desse tipo de atividade. 

 Diante deste contexto, a Embrapa Florestas iniciou o “Projeto pupunha (Bactris 

gasipaes Kunth) para palmito na agricultura familiar”. O projeto foi realizado por meio 

de uma ação interinstitucional, coordenada pela Embrapa Florestas, a partir do ano 

2000, com objetivo de desenvolver um sistema de produção sustentável que desse 

suporte à atividade de produção de palmito cultivado de pupunheira desenvolvendo 

uma forma de manejo inovador e uso da terra sustentável para o aproveitamento de 

áreas abandonadas pela agricultura no domínio da Mata Atlântica, na região litorânea 

do estado do Paraná.   

 Na primeira fase do projeto, realizada no período de 2000 a 2006, foi proposto 

e validado um sistema de produção ambientalmente e economicamente sustentável. 

Os resultados das pesquisas demonstraram que a pupunheira foi uma escolha 

acertada e com desempenho superior em diversas variáveis, apresentando 

precocidade no desenvolvimento vegetativo e produção, sendo viável para corte 
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(colheita) aos 18 meses e com alta capacidade de rebrota e produtividade, em 

comparação com outras espécies como a juçara, que produz palmito somente a partir 

dos 7 anos e não é capaz de rebrotar.  

 A rotação mínima da pupunheira para palmito é de aproximadamente 15 anos, 

sendo possível efetuar cortes anuais e com colheitas escalonadas, o que facilita a 

comercialização, sendo indicada tanto para monocultivos como para sistemas de 

produção agroflorestais.  

Na segunda fase do Projeto, entre os anos de 2006 a 2009, já com o sistema 

de produção validado e adotado pelos produtores rurais, os trabalhos resultaram em 

um fluxograma de processamento mínimo no setor da agroindústria, com o uso de 

solução filmogênica para revestimento comestível do tolete de palmito de pupunha in 

natura e o desenvolvimento de uma embalagem específica para comercialização do 

palmito minimamente processado; aumentando assim o tempo de prateleira do 

palmito de 10 para 22 dias. Com essa inovação o produto sem beneficiamento pode 

ser comercializado em locais distantes da produção e até mesmo exportado por via 

aérea, uma vez que a vida útil do produto foi significativamente ampliada.  

Foram validadas, também, metodologias para o processamento mínimo de 

espaguete de palmito; para o controle físico de plantas daninhas; produção da terceira 

geração de sementes melhoradas; e desenvolvimento de estratégias para controle 

integrado de doenças em mudas e em plantas adultas. 

Na terceira fase, iniciada em 2009, foi dada ênfase às pesquisas de novos 

produtos derivados do palmito da pupunheira e de reaproveitamento de resíduos 

oriundos do beneficiamento do palmito na agroindústria.  

 Nas regiões onde a exploração de palmito era extrativista e o potencial para 

cultivo de outros produtos agrícolas de forma sustentável eram menores, as técnicas 

aplicadas ao sistema de produção da pupunha cultivada para produção de palmito no 

estado do Paraná propiciaram aos produtores o acesso a uma excelente alternativa 

do ponto de vista ambiental e econômico. Os produtores passaram a realizar a 

produção de pupunha para palmito  em plantios planejados e organizados na forma 

de um sistema de produção e, ainda com vantagem competitiva, devido à 

incorporação das soluções tecnológicas desenvolvidas e transferidas pela Embrapa 

Florestas e seus parceiros institucionais, refletindo em melhorias diretas na 

produtividade e rentabilidade, na qualidade de vida dos produtores e no 

desenvolvimento rural sustentável, sendo  um fator essencial para indução do 

progresso econômico regional. 

 

  

1.4. Ano de Lançamento: 2000 

 

1.5. Ano de Início de adoção: 2001 

 

1.6. Abrangência 

 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
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 - -  - - PR 

 

1.7. Beneficiários 

 Os principais beneficiários da tecnologia são os produtores rurais que possuem 

plantios de pupunha destinados á produção de palmito na região litorânea do estado 

do Paraná e as agroindústrias de palmito que agora tem ao seu dispor matéria prima 

de qualidade e com escala garantida a fim de atender as demandas do mercado. 

Consequentemente, os consumidores se beneficiam, adquirindo produtos de 

procedência conhecida, produzidos legalmente de forma sustentável e com preços 

acessíveis. Desta forma, os benefícios sociais e econômicos da atividade são 

refletidos e desencadeados em toda cadeia produtiva do palmito de pupunha, gerando 

emprego e renda nas diversas etapas do setor produtivo agropecuário e 

agroindustrial. 

 O cultivo da pupunheira para produção de palmito envolve todos os municípios 

do litoral do Paraná: Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, Pontal do 

Paraná, Matinhos e Guaratuba, região onde a presente avaliação foi realizada. Além 

desses, as tecnologias foram adotadas nos municípios de Massaranduba, Garuva e 

Joinville, no estado de Santa Catarina; em Registro e Pariquera-Açú, SP e, em 

Camamú, Ituberá, Uruçaca e Ilhéus, BA, entretanto, ainda não fazem parte desta 

avaliação.  

  

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

 No Brasil, entre os produtos florestais não madeireiros, destaca-se o mercado 

de palmitos que, oriundos de diversas espécies de palmeiras, movimenta anualmente 

mais de 150 mil toneladas (IBGE, 2015) 

O cultivo da pupunheira tem caráter conservacionista, uma vez que, 

adequadamente manejado, diminui os impactos da erosão do solo, podendo, 

inclusive, contribuir para a manutenção das características físico-químicas e da 

fertilidade do solo por meio do manejo dos resíduos da colheita. 

O palmito da pupunheira apresenta características diferenciadas do palmito de 

outras palmeiras. Ele pode ser comercializado, tanto como produto processado, como 

in natura, pois, por não oxidar, sua comercialização é viável como produto fresco. 

Como é o caso do litoral paranaense, onde o palmito é comercializado in natura na 

própria região e também na capital do estado e, o palmito industrializado, grande parte 

é transportado para Curitiba-PR, e outra parte da produção é distribuída para outras 

regiões e estados.  

No ano de 2000, o número de mudas plantadas de pupunheira na região 

litorânea do Paraná, não chegava a 100 mil. No início de 2010, esse número era de 

mais de 2,5 milhões de mudas plantadas, equivalente a uma área de 500 ha. 

Atualmente, são 8,5 milhões de plantas, cultivadas em uma área de 1,65 mil hectares, 

envolvendo aproximadamente 1,3 mil agricultores (EMATER, 2016).  
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 Diversas agroindústrias de conservas instalaram-se no litoral paranaense, 

atualmente 13 destas empresas beneficiam e comercializam a produção. O VBP 

(Valor Bruto da Produção) do palmito no Paraná é crescente, passou de R$ 480 mil 

em 2001 para R$19,5 milhões em 2014 (IBGE, 2015). Destaque para a produção de 

palmito pupunha, que cresceu em média 26% nos últimos anos. 

 Nas principais regiões consumidoras do país, o consumo do palmito de 

pupunha cultivado no mercado nacional aumentou de 19,5% em 2009, para 24% em 

2010. Entre os anos de 2009 e 2011, na região Sul do Brasil, o consumo de palmito 

cultivado, principalmente de pupunha, aumentou 78% (RIBEIRAL, 2011).  

No Brasil, a área de cultivo da pupunheira cresceu muito devido, 

principalmente, à transferência dos conhecimentos agronômicos desenvolvidos e 

transferidos pela pesquisa e, ao potencial de produtividade e rebrota da espécie. Estas 

características são as mais valorizadas pelos produtores de palmito, pois, além de 

dispensar novos plantios por um longo período de tempo, aumenta a produção de 

palmito (produtividade), diluindo, dessa forma, os custos de implantação da cultura e 

oferece a possibilidade de cortes frequentes, fato que proporciona renda constante 

em colheitas escalonadas, estabilidade e segurança ao produtor (PENTEADO 

JUNIOR et al., 2010). 

 

 

3 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1 - Avaliação dos Impactos Econômicos 

 

A metodologia proposta para esta avaliação é a do excedente econômico? 

Se aplica: sim ( x )        não (   )  

Tipo de Impacto: Expansão da Produção 

Tabela Ac - Ganhos Unitário de Renda (Atualizado pelo IGPm) 

Ano 
Unidade de 

Medida - UM 

Renda com 
Produto Anterior -

R$ (A) 
 (Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

Renda com 
Produto Atual - 

R$ (B) 
 (Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

Renda Adicional Obtida R$ 
 C = (B-A) 

 (Valores corrigidos pelo IGP-M) 

2000 

Ha 

688,68 0,00  0,00 

2001 749,11 0,00  0,00 

2002 2.497,03 8.502,83  6.005,80 

2003 3.033,78 10.183,55  7.149,77 

2004 2.671,99 9.132,57  6.460,58 

2005 3.263,35 10.785,56  7.522,21 

2006 3.271,10 10.637,23  7.366,12 

2007 2.713,09 9.114,02  6.400,93 

2008 3.600,37 11.842,92  8.242,55 

2009 4.616,08 15.272,42  10.656,34 

2010 4.766,32 16.003,29  11.236,97 

2011 4.594,13 15.327,23  10.733,09 

2012 4.838,86 16.327,20  11.488,35 

2013 3.951,13 13.163,84  9.212,72 

2014 3.149,92 10.452,45  7.302,53 
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2015 2.709,51 9.143,76  6.434,25 

2016 3.254,00 8.400,00  5.146,00 

2017 3.207,79 8.280,72  5.072,93 

 

 

Tabela Bc - Benefícios Econômicos na Região 

 

 

Ano 
Participação 
da Embrapa - 

% (D) 

Ganho Líquido 
Embrapa - R$/UM 

E=(CxD) 
(Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

Área de 
Expansão: 
Unidade de 

Medida - UM 

Área de 
Expansão 

Quant./UM (F) 

Benefício 
Econômico - 
R$ G=(ExF) 

(Valores 
corrigidos 

pelo IGP-M) 

2000 60% 0,00 

Ha 

0  0,00 

2001 60% 0,00 0  0,00 

2002 60% 5.101,69 68 346.915,09 

2003 60% 6.110,14 112 684.335,26 

2004 60% 5.479,56 200 1.095.911,89 

2005 60% 6.471,33 280 1.811.973,35 

2006 60% 6.382,34 300 1.914.700,61 

2007 60% 5.468,41 380 2.077.995,82 

2008 60% 7.105,74 843 5.990.143,02 

2009 60% 9.103,05 1.054 9.594.619,59 

2010 60% 9.601,98 1.146 11.003.866,65 

2011 60% 9.195,54 1.245 11.448.450,29 

2012 60% 9.796,32 1.354 13.264.215,24 

2013 60% 7.990,04 1.472 11.761.333,66 

2014 60% 6.271,97 1.600 10.035.150,21 

2015 60% 5.129,12 1.650 8.463.043,71 

2016 60% 3.087,60 1.650 5.022.197,53 

2017 60% 3.043,76 1.700 5.174.388,60 

 

3.2.- Análise dos impactos econômicos 

 

 A metodologia para o presente estudo de impacto preconiza a comparação 

entre o uso de novos métodos ou tecnologias para o sistema de produção de pupunha 

em relação ao sistema de produção praticado anteriormente à introdução da inovação 

tecnológica.  

 No caso das técnicas aplicadas ao sistema de produção da pupunha cultivada 

para produção de palmito no estado do Paraná, os trabalhos de pesquisa e 

desenvolvimento foram realizados com a intenção de substituir o modelo extrativista 

de palmito e de oferecer uma opção viável de aproveitamento de áreas abandonadas 

pela agricultura. O modelo extrativista, além de ilegal, não era provido de um sistema 

de produção organizado ou formal e não era sustentável economicamente aos 

produtores. 

 Assim a proposta da pesquisa foi ofertar uma alternativa sustentável de uso da 

terra, ambientalmente e economicamente viável aos produtores rurais em áreas de 

“domínio da Mata Atlântica”, na região litorânea paranaense. Portanto, para a 
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realização deste estudo, não havia, especificamente, uma tecnologia anterior para 

efeito de comparação. Alguns produtores apresentavam como atividade principal o 

cultivo da banana, outros a pecuária de búfalos e outros exploravam outras espécies 

de palmáceas. 

 As tecnologias desenvolvidas, validadas pela Embrapa Florestas e, amplamente 

adotadas pelos produtores, fornecem subsídios para a implementação de regimes de manejo e 

produção da pupunheira mais eficientes, contribuindo, assim, com o aumento da produtividade 

e da rentabilidade da atividade agrícola. Por isso, o impacto econômico positivo gerado pela 

adoção desta tecnologia apresenta reflexos e benefícios também no âmbito social, 

proporcionando fonte de renda e a permanência das famílias na atividade agropecuária, 

evitando o êxodo rural. 

 Conforme propõe a metodologia padrão para avaliação de impactos da 

Embrapa (ÁVILA, 2001); para o estudo do impacto desta tecnologia optou-se pela 

abordagem da “Expansão da produção”. Este tipo de impacto refere-se, 

principalmente, ás tecnologias que permitem iniciar ou recuperar atividades produtivas 

em áreas que antes eram consideradas impróprias, devido à carência de tecnologias 

adequadas; ou então, em situações que a nova tecnologia visa recuperar atividades 

produtivas em áreas onde os sistemas tradicionais já não são competitivos. 

 A partir da fase de capacitação dos agricultores e de treinamento dos técnicos 

extensionistas da ATER (agentes multiplicadores), anualmente, constata-se a expansão da 

área de plantio da pupunheira destinada à produção de palmitos, bem como, o aumento 

do número de produtores, na sua maior parte relacionados a agricultura familiar, que 

adotam este sistema de produção.  

 Nas áreas onde os plantios estão em produção, observa-se que houve melhoria 

na renda dos produtores, como também na eficiência das agroindústrias de palmito 

da região, pois a partir do planejamento dos plantios e a adoção de um manejo 

adequado aplicado ao sistema de produção, os produtores passaram saber como, 

quando e quanto irão produzir e, as agroindústrias, por sua vez, puderam então, 

prever e planejar o sortimento de palmito que terão à sua disposição, a fim de atender 

as demandas do mercado. 

 Os principais impactos gerados pelo uso das técnicas de produção aplicadas 

ao sistema de produção da pupunha cultivada para produção de palmito são 

contabilizados pelos produtores rurais que se inseriram no mercado de palmitos e 

usufruem das potencialidades e qualidades desta cultura, sempre vantajosas quando 

comparadas com as demais atividades agrícolas já testadas na região.  

 Dos impactos econômicos benéficos totais auferidos; 60% são atribuídos à 

Embrapa Florestas, devido ao desenvolvimento das pesquisas e tecnologias e à 

capacitação de técnicos e produtores (agentes multiplicadores). Os outros 40% dos 

impactos são atribuídos aos parceiros institucionais do projeto que aportaram capital 

intelectual e humano para o desenvolvimento das pesquisas e/ou ações de extensão 

rural. São eles: Embrapa Agroindústria de Alimentos, UFRJ, Universidade Estadual 

de Maringá, Universidade Estadual de Ponta Grossa, EMATER-PR, IAPAR, PUC-PR 

e produtores rurais.   
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 Os benefícios privados da pesquisa são obtidos pelos ganhos adicionais 

propiciados pelo cultivo com o uso da nova tecnologia, mesurados por hectare. Ou 

seja, a projeção da produção obtida com a adoção do sistema de produção da 

pupunha cultivada para produção de palmito recomendado pela pesquisa.   

 Os benefícios líquidos totais da pesquisa obtêm-se diminuindo os benefícios 
privados totais (benefícios privados por hectare multiplicados pela área total plantada) 
dos custos da pesquisa, manutenção e transferência da tecnologia. Considera-se que 
uma nova tecnologia gerada e validada pela pesquisa é economicamente viável 
quando apresenta benefícios líquidos positivos aos produtores. Neste caso, devido ao 
aumento da área com o uso da tecnologia para produção de pupunha, os benefícios 
econômicos gerados pela tecnologia foram de R$ 5.174.388,60 (Tabela Bc). Através 
do conhecimento agronômico desenvolvido para o sistema de produção e adoção das 
tecnologias, o cultivo da pupunha na região do litoral do Paraná se consolidou como 
uma excelente alternativa para os produtores rurais, revelando-se extremamente 
viável sob o aspecto econômico. 
 

  

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 

Paranaguá PR 1 0 0 1 

Antonina PR 0 0 1 1 

Guaraqueçaba PR 0 1 0 1 

Total  1 1 1 3 

 

 Para o desenvolvimento do presente estudo, a equipe da Embrapa Florestas 

foi composta pelos avaliadores de impactos tecnológicos e por pesquisadores e 

extensionista da equipe que gerou e transfere a tecnologia apresentada.  

 Os entrevistados foram produtores de pupunha para palmito, com propriedades 

de diferentes tamanhos e diferentes níveis de tecnificação, e os extensionistas da 

ATER. 

   

4 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

4.1.- Avaliação dos Impactos 

 

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

 

4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 
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Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Capacitação S 5,30 10.50 7,75 

Oportunidade de emprego local qualificado S 6,90 9,10 8,00 

Oferta de emprego e condição do trabalhador S 3,45 5,60 4,53 

Qualidade do emprego  S 6,00 7,50 6,75 

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 

 No indicador Capacitação aplica-se apenas à escala de ocorrência pontual. 

Leva em consideração os treinamentos relacionados com a adoção da inovação 

tecnológica no âmbito da atividade à qual seja aplicada. Devido à necessidade de 

treinamentos de curta duração no nível básico, o indicador apresentou um coeficiente 

de impacto médio de 7,75.  

 Cabe salientar que a equipe do projeto e seus parceiros ministram, 

periodicamente, treinamentos a produtores, técnicos de empresas, estudantes e 

técnicos de órgãos ligados à extensão. Até 2017, foram treinadas mais de 400 

pessoas.   

 Quanto à Oportunidade de emprego local qualificado, devido ao uso da 

tecnologia requerer treinamentos, ocorrem, principalmente na propriedade maior, 

importantes impactos positivos pontuais nos aspectos da origem do trabalhador e na 

qualificação para as atividades de trabalho braçal. O índice médio foi 8,00.  

 No indicador, Oferta de emprego e condição do trabalhador o valor e, qualidade 

do emprego, o índice médio foi de 4,53 e no indicador Qualidade do emprego foi de 

6,75.   

 A qualificação dos empregados, como resultado da adoção técnicas de 

produção aplicadas ao sistema de produção da pupunha cultivada para produção de 

palmito, foi de pessoal braçal e proveniente do próprio estabelecimento ou do entorno. 

Os aspectos de emprego, referentes a capacitação e a qualificação, neste caso, 

ocorreram devido à necessidade de buscar novos conhecimentos para o manejo 

adequado da cultura da pupunha, principalmente referente aos pontos de cortes ideais 

para altas produtividades e manejo dos perfilhos, além dos processos agroindustriais. 

 Todos os empregos foram dedicados às atividades ligadas diretamente aos 

trabalhos com as pupunheiras e foi qualificado segundo os principais parâmetros 

legais de atendimento a condições básicas, como idade mínima, jornada máxima de 

trabalho, formalidades previstas pelas leis trabalhistas brasileiras. 

  

4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 

 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Geração de Renda do estabelecimento S 13,75 15,00 14,38 

Diversidade de fonte de renda S 5,90 10,80 8,35 

Valor da propriedade  S 9,40 15,00 12,20 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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 No indicador geração de renda, devido à tecnologia propiciar boas receitas com 

a matéria prima oriunda destes sistemas de produção, o impacto médio é de 14,38. 

 A adoção das tecnologias nos estabelecimentos avaliados trouxe melhorias em 

todos os componentes da renda do estabelecimento. Com relação à diversidade de 

fonte de renda, a tecnologia também impacta positivamente, resultando em um 

coeficiente de impacto social médio de 8,35. 

 A qualidade e a garantia da produção proporcionada pelas tecnologias 

corretamente adotadas, resultam na estabilidade e segurança financeira para o 

produtor, valorizando também os estabelecimentos agrícolas onde há plantios 

tecnologicamente adequados. Além disso, a existência de demanda por parte das 

agroindústrias de palmito e um mercado crescente, proporcionam maior segurança de 

comercialização do produto. Quanto ao indicador, valor da propriedade, nos dois 

grupos de propriedades ocorrem alterações nas variáveis, devido ao impacto positivo 

do investimento em benfeitorias, conservação dos recursos naturais e conformidade 

com a legislação, gerando um coeficiente de impacto social médio de 12,20. 

 

4.1.3. Tabela - Impactos sociais - aspecto saúde 

 
 Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Saúde ambiental e pessoal S 0,00 3,00 1,50 

Segurança e saúde ocupacional S -0,30 0,00 -0,15 

Segurança alimentar  S 3,70 7,50 5,60 

     

 

No indicador Saúde ambiental e pessoal é considerado a alteração advinda da 

adoção do sistema de cultivo da pupunha para palmito na existência de focos de 

doenças endêmicas, emissões de poluentes sejam atmosféricos, hídricos ou para o 

solo. Nos estabelecimentos estudados o índice médio foi positivo na grande 

propriedade e sem efeito na média e na pequena, resultando num valor médio de 1,50. 

No indicador Segurança e saúde ocupacional, o valor médio foi negativo (-0,15) 

devido à necessidade de manuseio e aplicação de agroquímicos no cultivo da 

pupunheira e que não eram necessários na situação anterior à adoção da tecnologia. 

Cabe salientar que neste caso, a aplicação de agroquímicos refere-se aos adubos 

químicos e herbicidas utilizados, principalmente, nos primeiros anos de plantio 

visando o estabelecimento da cultura e a produtividade, mas que podem ser 

substituídos posteriormente por roçadas mecânicas ou manuais, minimizando a 

exposição do trabalhador.    

Quanto à segurança alimentar, ocorreu importante alteração positiva, 

produzindo um índice médio de 5,60. 

 

4.1.4. Tabela - Impactos sociais - aspecto gestão e administração 
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Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Dedicação e perfil do responsável S 4,55 15,00 9,78 

Condição de comercialização S 2,80 10,10 6,45 

Reciclagem de resíduos  S 3,00 12,00 8,50 

Relacionamento institucional S 3,50 9,80 6,65 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 No indicador de gestão e administração, referente a dedicação e perfil do 

responsável, devido à tecnologia necessitar de capacitação dirigida à atividade, horas 

de dedicação, engajamento familiar nos negócios, uso de sistema contábil, aplicação 

de modelo formal de planejamento, ocorre impacto positivo principalmente na grande 

propriedade. A adoção das técnicas de produção da pupunha para palmito, nos 

estabelecimentos estudados gerou um impacto médio positivo de 9,78.  

Quanto à condição de comercialização, devida à facilidade de inclusão no 
mercado dos palmitos obtidos pela atividade à qual aplica-se a tecnologia em 
avaliação, o indicador apresentou índice de impacto social positivo de 6,45. 
 No indicador, Reciclagem dos resíduos produzidos no estabelecimento, devido 

à adoção da tecnologia, trata do reaproveitamento dos restos da produção. No plantio 

da pupunha todos os resíduos da produção são reincorporados no solo, portanto 

totalmente reaproveitados, contribuindo para conservação do solo e incremento de 

matéria orgânica. Assim, este indicador apresenta índice médio positivo de 8,50. 

 A adoção da tecnologia requer a utilização de assistência técnica, além da 

utilização de vistorias técnicas e treinamentos. Assim o coeficiente médio de impacto 

social do indicador Relacionamento institucional é de 6,65.  

 

4.2.- Análise dos Resultados 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

4,82 9,72 7,27 

 

 Os impactos sociais promovidos pelas técnicas de produção aplicadas ao 

sistema de produção da Pupunha cultivada para produção de palmito no estado do 

Paraná, avaliados por meio do Ambitec-social, obtiveram índice geral médio de 7,27. 

 A tecnologia proporciona impactos sociais positivos de destaque nos aspectos 

do emprego, geração de renda, gestão da administração e valor da propriedade. 

Apenas no que se refere à segurança e saúde ocupacional a tecnologia apresentou 

índice de -0,15, mas que se refere ao uso eventual de herbicidas e adubos químicos 

visando o alcance de alta produtividade, sendo que a cultura da pupunha ainda exige 

menor quantidade de insumos externos em comparação com outras culturas, além de 

poderem ser substituídos por manejo alternativo. 

 Além dos benefícios avaliados pelo sistema Ambitec, todos os entrevistados 

afirmaram que da implantação da tecnologia na região gerou emprego e renda tanto 

para os produtores, quanto para o comércio local, auxiliando no desenvolvimento 

regional. Sem dúvida, segundo relato dos entrevistados, o cultivo adequado da 
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pupunheira para palmito evitou desemprego, que por sua vez poderia desencadear a 

pobreza e o êxodo rural. 

 Portanto, a adoção da tecnologia é socialmente eficiente e desejável e 

recomendada para transferência nesta e em outras regiões do País. 

 

4.3.- Impactos sobre o Emprego 

 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: 25 

 

Estima-se que, devido à implantação e ao manejo adequado das pupunheiras, 

conforme preconizado pelas tecnologias transferidas, é contratado 0,5 empregado 

para cada 1 ha de área plantada. Assim, em 2017, foram gerados 25 postos de 

trabalho em decorrência da adoção da tecnologia.  

Não faz parte desta estimativa o número de empregados das agroindústrias de 

palmito, dos viveiros de produção de mudas, das equipes de empreiteiros autônomos 

encarregados pelo corte dos palmitos, nem os empregos indiretos.    

  

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 
Paranaguá PR 1 0 0 1 

Antonina PR 0 0 1 1 

Guaraqueçaba PR 0 1 0 1 

Total  1 1 1 3 

 

Conforme apresentado na Tabela 4.4.1, a amostra é a mesma que foi utilizada para 

as avaliações econômicas (Tabela 3.3.1) e já comentada.   

  

5 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 

5.1.1.- Alcance da Tecnologia 

 

 A tecnologia abrange toda a região litorânea do estado do Paraná. A área de 

plantio de pupunha diretamente impactada pelas técnicas de produção aplicadas ao 

sistema de produção da Pupunha, cultivada para produção de palmito no litoral do 

estado, foi de 1.700 hectares em 2017. 

 

5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 
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Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 

materiais 

S -2,50 -3,50 -3,00 

Uso de energia S -0,50 -1,00 -0,75 

Uso de recursos naturais S 0,00 3,50 1,75 

Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 Apesar deste tipo de cultura, com espécie perene, apresentar ótimo potencial 

de mitigação das emissões agrícolas pelo sequestro de carbono, as atividades 

anteriores à adoção da tecnologia não necessitavam da utilização de agroquímicos. 

Assim este indicador apresentou valor de médio de -3,00, assim como o uso de 

energia, no caso combustível, que obteve índice de -0,75. Entretanto, cabe salientar 

que ocorrem devido ao aporte de insumos para alcance de alta produtividade e renda, 

apresentando relação positiva com os indicadores de benefícios sociais. 

 O indicador, uso de recursos naturais é um aspecto importante da Eficiência 

Tecnológica e pode ser avaliado pela necessidade de água para irrigação e para 

processamento e da extensão de área para plantio. Neste indicador o índice de 

impacto positivo médio foi de 1,75. Este aspecto ocorre devido as características 

edafoclimáticas da região que são favoráveis ao cultivo da pupunha, não 

necessitando do uso de sistemas de irrigação, além de conferir alta produtividade 

por ha, sendo uma tecnologia apta mesmo para pequenos produtores, pois não 

exigem grandes áreas de plantio para serem economicamente viáveis. 

  

5.1.3.- Conservação Ambiental 

Tabela 5.1.3.1 - Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Atmosfera  S 3,00 6,00 4,50 

Capacidade produtiva do solo  S 7,50 15,00 11,25 

Água  S 1,50 3,00 2,25 

Biodiversidade  S 0,00 -0,40 -0,20 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 O indicador atmosfera apresentou média geral de 4,5 apresentou coeficiente 
de impacto positivo devido á diminuição na emissão de gases efeito estufa e material 
particulado e fumaça. Parte destes benefícios apresentam relação com a fixação de 
carbono no sistema de produção proporcionado pela cultura perene e pelos efeitos 
positivos no incremento de matéria orgânica do solo. 
 Em longo prazo, as técnicas de produção aplicadas à produção da Pupunha 

para palmito proporcionam incremento de matéria orgânica do solo, principalmente 

em função do reaproveitamento dos resíduos da colheita que contribuem diretamente 

para a manutenção da produtividade, para o incremento de matéria orgânica e para 

manutenção da fertilidade do solo, por esse motivo resultando uma média geral de 
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impacto do indicador de Capacidade produtiva do solo em 11,25. As tecnologias de 

produção aplicadas ao sistema de produção da pupunha, cultivada para produção de 

palmito, preconiza o uso de tecnologias que são ambientalmente corretas. Como todo 

o litoral paranaense é constituído de 80 % de cobertura vegetal e protegido por 

APPAs, APPs, parques e estações ecológicas há muitos anos, com o passar do tempo 

os produtores tiveram que se adequar e se engajar no conceito de conservação e 

preservação ambiental, assim o cultivo da pupunheira foi a grande opção para a 

substituição ao corte do palmito juçara e retomar o uso de áreas abandonadas que 

foram utilizadas sem sucesso com outros cultivos, reincorporando-as novamente ao 

sistema produtivo.  

 Até poucos anos, a agricultura de subsistência não foi capaz de promover e 

sustentar o desenvolvimento da região litorânea, sendo que a maior parte da 

população rural vivia e, em alguns casos, ainda vive em condições de 

subdesenvolvimento. Neste contexto, o cultivo de pupunha para palmito é uma 

importante alternativa para diversificação da produção e para a obtenção de renda de 

forma sustentável.  

 

Tabela 5.1.3.2 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agroindústria (Não se aplica) 

 

Tabela 5.1.3.3 – Conservação Ambiental para AMBITEC Produção Animal (Não se 

aplica) 

5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 

Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 

 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

 

Média 

Geral 

 

Recuperação Ambiental s 2,40 5,20 3,80 

*’Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

 A região litorânea paranaense é dotada em grande parte por solos com baixa 

fertilidade e devido às características do relevo apresenta alta suscetibilidade à 

erosão. Historicamente tem-se estudado alternativas viáveis de produção e uso da 

terra e, por motivos diversos (técnicos e culturais), muitas atividades agropecuárias 

não se adaptaram as características desta região, como foi o caso da pecuária, 

citricultura e monocultura da mandioca.  

 Com a adoção das tecnologias de produção aplicadas ao sistema de produção 

da Pupunha cultivada para produção de palmito na região, os coeficientes do indicador 

recuperação ambiental, apresenta alterações positivas em todas as propriedades, 

resultando num coeficiente de impacto ambiental positivo de 3,80, portanto, favorável 

para uma produção ecológica (Tabela 5.1.4.1). Este índice apresenta relação com o 

alto valor agregado que a cultura da pupunha proporciona por unidade de área, 
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evitando a expansão e abertura de novas áreas, contribuindo com a manutenção de 

APPs e Reserva Legal, além de recuperar áreas anteriormente ocupadas por 

pastagens degradadas e pecuária extensiva, através do manejo adequado do solo.  

 
 

5.1.5.- Qualidade do Produto 

Tabela 5.1.5.1. – Qualidade do Produto (Não se aplica) 

5.1.6.- Capital Social 

Tabela 5.1.6.1. – Capital Social (Não se aplica) 

 

5.1.7. – Bem-estar e saúde do animal 

 

 Tabela 5.1.7.1. – Bem-estar e saúde do animal (Não se aplica) 

 

 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,43 2,60 1,56 

 

 O interesse da sociedade por produtos naturais, ecologicamente adequados e 

certificados, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, vem contribuindo 

para o surgimento da demanda por palmitos cultivados de forma sustentável 

ambientalmente, sistema no qual o cultivo da pupunheira se adéqua plenamente. 

 A demanda por este tipo de produto também colaborou para incrementar a área 

de plantio desta espécie diminuindo assim a pressão ambiental na região de domínio 

da mata atlântica paranaense. O cultivo da pupunheira foi a grande opção para os 

agricultores em substituição ao corte predatório e comercialização do palmito juçara, 

que é planta nativa e quase foi extinta no litoral do estado. 

 As técnicas de produção aplicadas ao sistema de produção da Pupunha 

cultivada para produção de palmito no estado do Paraná, transferidas aos produtores, 

preconiza o uso de tecnologias ambientalmente corretas e economicamente viáveis. 

O planejamento do sistema de produção leva em consideração o manejo ajustado de 

acordo com as características de cada propriedade e o uso de práticas 

conservacionistas e sustentáveis, além de considerar fatores de gestão da 

propriedade rural referente a adequação ambiental. 

 Conforme apresentado na Tabela 5.2, a tecnologia avaliada pelo Ambitec-Agro 

apresenta impactos ambientais favoráveis. A média geral de impacto é de 2,01 para 

as propriedades analisadas e, portanto, os dados indicam que a tecnologia é 

ambientalmente eficiente e apropriada para a transferência. 

 Quanto à biodiversidade, o alto potencial de produtividade e renda da pupunha 

por unidade de área proporciona menor pressão à abertura de novas áreas para 

produção de plantio, proporcionando impacto positivo na manutenção de áreas de 
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matas nativas e conservando também os corredores de fauna. 

   

 

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 
Paranaguá PR 1 0 0 1 

Antonina PR 0 0 1 1 

Guaraqueçaba PR 0 1 0 1 

Total  1 1 1 3 

 

 Para a avaliação ambiental foi usada a mesma amostra de produtores das 

avaliações econômica e social.   

 

6 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento  

 Tabela 6.1.1.   

 

 

Indicadores 

Se aplica 

(Sim/ 

Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Nível de geração de novos conhecimentos S 3 3 3 3,00 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos 

gerados 

S 3 3 3 3,00 

Nível de intercâmbio de conhecimento S 3 3 3 3,00 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos S 3 3 3 3,00 

Patentes protegidas N 0 0 0 0,00 

Artigos técnico-científicos publicados em 

periódicos indexados  

S 3 3 3 3,00 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia S 3 3 3 3,00 

Escala: 

Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 

Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 

25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 

75%. 

 

 Nos indicadores apresentados na tabela 6.1.1, a tecnologia apresenta impactos 

positivos, com destaque para o nível de geração de novos conhecimentos, nível de 

intercâmbio de conhecimento, grau de inovação das novas técnicas e métodos 

gerados, artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados, onde 

obtiveram nota máxima em todos os indicadores, de todos os avaliadores. Parte deste 
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avanço é o resultado da interação com as universidades, na orientação de 

dissertações e teses sobre sistema de produção de pupunha, além do intercambio de 

conhecimento entre pesquisa, ensino, extensão rural e produtores.  

   

6.2.- Impactos sobre Capacitação 

 

Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação  

 

Indicadores Se 

aplica 

(Sim/ 

Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o ambiente 

externo 

S 3 3 3 3,00 

Capacidade de formar redes e de estabelecer 

parcerias 

S 3 3 3 3,00 

Capacidade de compartilhar equipamentos e 

instalações 

S 3 3 3 3,00 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado S 3 3 3 3,00 

Capacidade de trocar informações e dados  S 3 3 3 3,00 

Capacitação da equipe técnica S 3 3 3 3,00 

Capacitação de pessoas externas S 3 3 3 3,00 

 

 Os impactos sobre a capacitação, listados na tabela 6.2.1, demonstram que a 

tecnologia apresenta-se favorável em todos os componentes deste indicador.  

 Na opinião dos avaliadores, nos aspectos da concepção do programa, 

parcerias, capacidade da equipe, capacitação externa, treinamentos; proporcionam 

alto nível de satisfação aos produtores de pupunha para palmito no estado do Paraná. 

 O resultado positivo neste indicador ocorreu devido a um trabalho conjunto com 

diversas outras instituições e parceiros privados. Os resultados dessas interações 

resultaram em ações de transferência de tecnologia e extensão rural, incluindo vários 

dias de campo e capacitações, publicações diversas e cursos regionais envolvendo 

produtores, técnicos, agroindustriais e extensionistas (Agentes multiplicadores). Estes 

são os meios principais pelo qual a tecnologia e as informações técnicas podem ser 

repassadas aos técnicos e produtores, facilitando a multiplicação da tecnologia a 

campo e a aplicação direta nas propriedades rurais. 

Outra evidência da importância da tecnologia sobre a capacitação e 

aprendizagem, é o grande número de dissertações, teses e publicações técnico-

científicas que utilizam os dados e as informações geradas pela Embrapa Florestas 

sobre o assunto.  

A integração de várias universidades (Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) no projeto, possibilitou o envolvimento de estudantes de pós-

graduação, mestrado e doutorado, além de estagiários para apoio à execução das 

pesquisas. Portanto, houve uma contribuição efetiva dos projetos tanto na formação 

de estudantes, como na capacitação de técnicos e produtores, auxiliando diretamente 
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na transferência de tecnologia sobre sistemas de produção de pupunha e processos 

aplicados a agroindústria do palmito. 

 

6.3. - Impactos Político-institucional 

 

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional 

 

Indicadores Se aplica 

(Sim/ 

Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional S 3 3 3 3,00 

Mudanças na orientação de políticas públicas  S 3 3 3 3,00 

Relações de cooperação público-privada  S 3 3 3 3,00 

Melhora da imagem da instituição S 3 3 3 3,00 

Capacidade de captar recursos  S 3 3 3 3,00 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 

equipes 

S 3 3 3 3,00 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade S 3 3 3 3,00 

 

O impacto da adoção da tecnologia em relação aos aspectos ligados ao 

relacionamento político-institucional, orientação de políticas públicas, relações de 

cooperação público-privada, é extremamente importante e melhora visivelmente a 

imagem da instituição. Os conceitos atribuídos pelos avaliadores, em todos os 

indicadores da tabela 6.3.1, demonstram a importância da tecnologia ao agronegócio 

do palmito brasileiro.   

O “Projeto pupunha para palmito na agricultura familiar” teve um enfoque 

sistêmico, multidisciplinar e interinstitucional, onde a construção do arranjo 

institucional teve forte repercussão no segmento Palmito e a interação entre a 

Embrapa Florestas e o segmento Palmito no estado do Paraná e com outros estados 

é fortalecida.  

As parcerias com produtores e instituições governamentais regionais, como as 

Secretarias Municipais de Agricultura e Sistema de Extensão Rural deram 

capilaridade aos resultados da pesquisa e ampliaram o alcance da adoção das 

tecnologias na região. O arranjo interinstitucional proporcionado pelo projeto permitiu 

potencializar as ações de transferência de tecnologia e permitiu o acesso dos 

produtores a informação técnica sobre o cultivo da pupunha.  

 Estes norteadores representam um marco para este produto florestal não 

madeireiro, segmento pouco trabalhado no cenário de P&D. O projeto envolveu ações 

desde a produção de matéria-prima até o processamento agroindustrial, sempre de 

acordo com a realidade demandada pelos mercados e com a capacidade de adoção 

das tecnologias por parte dos produtores, considerando o perfil, nível tecnológico e as 

características edafoclimáticas regionais. 

Embora a área de abrangência tenha sido o estado do Paraná, as tecnologias 

e as ações de campo estão se ampliando para outros estados do Brasil.  
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Durante as diversas fases de desenvolvimento das pesquisas a Embrapa 

Florestas contou com a participação de várias instituições no desenvolvimento dos 

trabalhos, como: Embrapa Agroindústria de Alimentos, UFRJ, Ind. e Com. de 

conservas Geiri, Antonina - PR, Embrapa Soja, Universidade Estadual de Maringá, 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Federal do Paraná, EMATER-

PR, IAPAR, Faculdades Espírita do Paraná, PUC-PR, EPAGRI, Fundação Municipal 

25 de Julho - Joinvile, SC., APTA/IAC, CATI, Pariquera-Açu, SP, Voight Alimentos 

Ltda., Empresa Flora do Vale - Joinville/SC, Ind. e Com. de Conservas Alimentícias 

Vale do Ribeira - Registro/SP, Viveiro de mudas - Eldorado/SP, Associação dos 

Produtores de Pupunha do Vale do Ribeira, Associação Brasileira das Indústrias do 

Palmito Pupunha, além de muitos produtores rurais.   
  

6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 

Político institucionais. 

 

 O sucesso para a adaptação de uma cultura agrícola em uma região fora da 

sua área de ocorrência natural exige um amplo trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento. Desde o ano 2000, a Embrapa Florestas, com o apoio e parceria de 

diversas instituições públicas e privadas, produtores rurais e agroindústrias, tem 

desenvolvido pesquisas com a cultura da pupunha para produção de palmito nas mais 

diversas temáticas: estudo de mercado, zoneamento, manejo, melhoramento 

genético, conservação de germoplasma e processamento.  

 Os trabalhos de pesquisa, validação e transferências, no campo, foram 

desenvolvidos em áreas de produtores rurais, com a participação direta de 

extensionistas da ATER. Esta estratégia de trabalho teve como objetivo ampliar a 

repercussão, a adoção e o alcance dessas ações nas comunidades com potencial de 

adoção e nas comunidades produtoras de palmitos e, mostrou-se muito eficaz, pois 

possibilitou que os resultados obtidos fossem rapidamente incorporados aos sistemas 

produtivos. A atuação envolvendo uma equipe multidisciplinar e diferentes instituições 

aumentou a velocidade de adoção das tecnologias a campo. 

 Na análise agregada dos itens 6.1 a 6.3, referente aos impactos sobre o 

conhecimento, capacitação e ações políticos-institucionais, constata-se que a 

tecnologia apresenta impactos muito positivos. Adicionalmente a estes impactos, a 

adoção tecnológica proporcionou garantia na oferta de palmitos de qualidade e 

produzidos de forma sustentável, bem como, as pesquisas com o tema contribuíram 

para a produção de muitos artigos científicos, teses etc.; além do recebimento de 

prêmios, inclusive no âmbito social, que demonstram o reconhecimento institucional 

demonstrado pela sociedade. 

 Além das soluções tecnológicas relativas ao sistema de produção, uma 

importante contribuição do projeto foi a pesquisa e o desenvolvimento de novas 

maneiras de comercialização e utilização do palmito da pupunha. Entre estas, 

destaca-se o desenvolvimento de filmes comestíveis para facilitar e melhorar a 

comercialização do palmito in natura; a produção de espaguete de palmito e a 

transformação e a transformação em alimento de resíduos nutritivos, descartados pela 
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indústria. Ou seja, houve uma grande contribuição do projeto no sentido da “porteira 

para fora” envolvendo melhorias nos processos agroindustriais a fim de agregar valor 

à toda cadeia produtiva. 

O reconhecimento da adoção dos resultados das soluções tecnológicas, 

validadas pelo projeto, impactando fortemente no progresso socioeconômico da 

região, resultou em ações positivas implementadas por diversas instituições 

especificamente para o agronegócio do palmito de pupunha no litoral do Paraná. 

A seguir estão listadas algumas: 

• 22 Projetos elaborados pela EMATER-PR para financiamentos via 

PRONAF/PROGER (Banco do Brasil) com valor superior a R$ 350.000,00; 

• Formação de uma cooperativa (Cooperativa agroindustrial do litoral do Paraná) 

em Morretes, PR, com 230 associados, e aporte financeiro de  R$800.000,00, 

para processamento  da pupunha (Recursos do Governo do Estado do 

Paraná);  

• Aquisição de dois caminhões no valor de R$ 400.000,00 para o transporte da 

produção (Recursos da prefeitura de Morretes, PR); 

• Projeto elaborado pela EMATER-PR/ Prefeitura de Guaraqueçaba, PR para 

aquisição de 150.000 mudas de pupunha pelos produtores rurais de 

Guaraqueçaba no valor de R$165.000,00, beneficiando 94 produtores; 

• Mutirões organizados pela EMATER-PR envolvendo aproximadamente 124 

produtores para aquisição de 530.000 mudas em conjunto, no município de 

Paranaguá-PR; 

• Normatização do corte, transporte e comercialização de palmito envolvendo  a 

participação de técnicos/pesquisadores da Embrapa Florestas, IAP, IAPAR, 

IBAMA, SEAB, EMATER-PR. Criação de uma legislação própria (Portaria IAP 

nº 96/07, Decreto n.º 6660/08) para as palmeiras produtoras de palmito, 

tornando o corte menos burocrático e satisfazendo as necessidades dos 

produtores e indústrias de conservas sem agredir o meio ambiente.  

 

Cabe salientar o reconhecimento da importância dessa tecnologia refletido nas 

premiações outorgadas pela Fundação Banco do Brasil, Organização das Nações 

Unidas (FAO) e Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.  

 

6.5. – Fonte de dados 

 Além da coleta de dados junto aos adotantes da tecnologia, a presente análise 

foi realizada por meio de informações fornecidas por pesquisadores membros da 

equipe do projeto e de um extensionista da EMATER-PR, que desenvolve atividades 

pesquisa e transferência de tecnologias desde o início do projeto. 

 

7 -  AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

  

 Neste trabalho, a avaliação do impacto das soluções tecnológicas aplicadas ao 

sistema de produção de pupunha foi realizada mediante a comparação com a situação 
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anterior, ou seja, com e sem a adoção das tecnologias desenvolvidas pelo projeto. 

Conforme já citado no início deste relatório, para efeito de comparação, entre o antes 

e o depois, não havia sistema de produção organizado especificamente a para o 

cultivo de pupunha para produção de palmitos. Antes da adoção do sistema de 

produção de pupunha, as principais atividades agropecuárias realizadas na região 

eram; cultivo de banana, de arroz ou criação de búfalos (pecuária) e quase todas elas 

já abandonadas. 

 O sistema de produção da pupunha para palmito tem proporcionado impactos 

econômicos, ambientais e sociais positivos aos produtores e às agroindústrias de 

palmito do estado do Paraná, apresentando um efeito positivo em diversos elos da 

cadeia produtiva. Em 2015, recebeu o Certificado de Tecnologia Social da Fundação 

Banco do Brasil. Em 2016, foi reconhecido como boa prática pela Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Em 2017, obteve o prêmio Von 

Martius, outorgado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.  

 Em termos de avanço na área cultivada e produtores envolvidos na atividade, 

no ano de 2000 eram cultivadas, aproximadamente, 100 mil pupunheiras plantadas 

na região. Em 2004 a área de produção era de 200 ha e, atualmente, são 650 famílias 

envolvidas no cultivo de pupunha para palmito, com mais de 8,5 milhões de plantas, 

abrangendo uma área de aproximadamente 1800 ha, nos municípios de Paranaguá, 

Morretes, Antonina, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Devido ao grande 

número de famílias envolvidas atualmente na atividade, ressalta-se a importância 

social da tecnologia para a região. 

  Em entrevistas com produtores e comerciantes da região, muitos demonstram 

que foi evidente a melhoria da qualidade de vida dos produtores e no efeito renda da 

região após a adoção dos plantios da pupunheira para produção palmito. Fica 

evidente os reflexos da tecnologia em avaliação no desenvolvimento regional 

sustentável, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais de maneira 

integrada.  

 Os impactos sociais proporcionados pela adoção da tecnologia, avaliados por 

meio do Ambitec-Social, demonstrou que, devido à necessidade de treinamentos para 

conhecimento e implementação das tecnologias, são muitos os efeitos sociais 

positivos, principalmente, quanto à capacitação de agentes multiplicadores, 

capacitação de produtores e à oportunidade de emprego. 

 Devido à adoção das técnicas aplicadas ao sistema de produção da pupunha 

cultivada propiciar a obtenção de palmitos de qualidade diferenciada e constância de 

produtividade, sendo uma cultura com alto rendimento por unidade de área, os 

indicadores: “geração de renda”, “valor da propriedade” e “relacionamento 

institucional”, contribuem positivamente para o índice de impacto social e merecem 

destaque na avaliação da tecnologia. 

  Nas agroindústrias de palmito de pupunha, por possuírem maior área plantada, 

por priorizarem a produção de matéria prima com ótimo padrão de qualidade e 

fazerem parte de uma cadeia profissionalizada, a adoção da tecnologia é facilmente 

incorporada a etapa do sistema de produção e a etapa de processamento e, assim, 

os impactos sociais são mais perceptíveis. 
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 Quanto ao aspecto ambiental, devido à área de domínio da Mata Atlântica do 

litoral paranaense ser constituída por 80 % de cobertura vegetal protegida por APPAs, 

APPs, parques e estações ecológicas são muitas as limitações de áreas produtivas 

aptas a receber cultivos agrícolas. Assim, as áreas abandonadas por projetos 

infrutíferos de agricultura e pecuária foram reincorporadas ao sistema produtivo com 

o cultivo da pupunheira. Por isso, consiste de uma importante alternativa 

agroecológica para otimização do uso da terra e fonte de renda para os produtores, 

com a vantagem de a tecnologia avaliada preconizar o uso de técnicas para a 

implantação e manejo do sistema de produção de forma ambientalmente corretas, que 

não provocam qualquer contaminação ambiental, sendo seguras e não impactando 

negativamente o ambiente. Além de preconizarem o planejamento e gestão da 

propriedade rural de forma sistêmica, em relação à conservação e preservação dos 

recursos naturais.   

 Devido ao sistema de produção organizado e à manutenção da capacidade 

produtiva dos plantios, a tecnologia indiretamente proporciona menor pressão à 

abertura de novas áreas para plantio, impactando positivamente na manutenção de 

áreas de matas nativas e conservando também os corredores de fauna. O alto 

rendimento por unidade de área permite a adoção e a viabilidade econômica mesmo 

para pequenos produtores, com características típicas de agricultura familiar, sem a 

obrigatoriedade de ampliação e cultivos em grandes áreas, auxiliando na conservação 

dos recursos naturais da região. 

 No que se refere ao indicador atmosfera, pode-se concluir que a tecnologia, por 

propiciar grande produção de biomassa, a incorporação de resíduos vegetais no solo 

e o incremento de matéria orgânica consegue sequestrar grandes quantidades de CO2 

e, portanto, na abrangência do entorno, diminui os gases de efeito estufa, resultando 

num importante e benéfico impacto ambiental. 

 É importante destacar a importância que esta tecnologia teve sobre o 

relacionamento político-institucional, pois a instituição passou a ser uma referência à 

cadeia produtiva da pupunha para palmito. Esta cultura se consolidou como o principal 

produto de cultivo nos estabelecimentos agrícolas no litoral paranaense, 

independentemente dos seus tamanhos ou do nível tecnológico, sendo passível de 

adoção tanto por pequenos, quanto médios e grandes produtores.  

 Conforme os resultados obtidos por esta avaliação, o sistema de produção de 

pupunha para palmito, conforme recomendado pela pesquisa, é extremamente viável 

aos agricultores do litoral paranaense sob os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais e, poderão ser cultivados e ampliados, com os ajustes técnicos necessários a 

cada condição, em outras regiões brasileiras. 

   

8 - CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1 - Estimativa dos Custos 

  

Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos 
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Ano 

Custos de 
Pessoal 

 
(Valores 

corrigidos 
pelo IGP-M) 

Custeio 
de 

Pesquisa 
(Valores 

corrigidos 
pelo IGP-

M) 

Depreciação 
de Capital 

 
(Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

Custos de 
Administração 

 
(Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

(Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

Total 
 
 

(Valores 

corrigidos 
pelo IGP-M) 

2000 530.679,35 58.262,46 50.698,36 37.583,21 0,00 677.223,38 

2001 102.979,54 7.904,86 6.286,62 7.203,61 7.869,13 132.243,76 

2002 103.897,21 7.471,78 6.350,46 6.761,25 10.025,29 134.505,99 

2003 89.633,04 7.546,72 5.220,44 5.730,97 9.336,26 117.467,43 

2004 88.246,04 5.516,75 4.689,05 5.309,83 11.557,87 115.319,54 

2005 92.148,90 5.390,35 4.578,40 5.347,62 12.956,28 120.421,30 

2006 97.529,88 5.311,50 4.573,97 5.438,55 14.681,05 127.534,95 

2007 99.347,51 5.127,14 4.358,69 5.433,42 15.578,95 129.845,72 

2008 92.239,06 4.558,36 3.874,12 5.901,25 16.936,40 123.509,19 

2009 97.773,53 4.635,42 3.891,76 5.170,83 16.426,36 127.897,89 

2010 96.628,03 4.550,15 36.233,07 27.119,26 60.409,97 224.940,47 

2011 95.513,44 3.679,48 35.228,15 17.870,54 39.808,39 192.100,01 

2012 93.095,23 3.585,85 34.335,87 17.418,26 38.800,43 187.235,63 

2013 95.917,89 3.621,87 34.682,92 17.946,55 39.977,18 192.146,40 

2014 4.738,50 473,85 3.472,14 17.962,01 9.477,01 36.123,51 

2015 5.157,98 515,46 87,64 59,63 5.604,23 11.424,95 

2016 3.930,00 522,92 92,54 62,96 5.917,45 10.525,87 

2017 3874,19 515,50 91,22 62,07 5.833,42 10.376,40 

 

 

8.2 -  Análise dos Custos 

 A estimativa dos custos de pessoal, custeio de pesquisa e de transferência das 

tecnologias foi realizada por meio da consulta aos orçamentos dos projetos da 

Embrapa relacionados ao desenvolvimento e transferência da tecnologia. 

 Cabe salientar as dificuldades na recuperação de dados específicos, como a 

ausência de informações nos relatórios dos gastos realizados nos projetos e 

informações precisas sobre o tempo dedicado efetivamente por cada membro do 

projeto no desenvolvimento e transferência das tecnologias avaliadas. 

 A estimativa dos custos da geração (2000 a 2001) e da transferência de 

tecnologia (2001 a 2017) foi realizada conforme segue: 

• Os custos incluem todos os gastos realizados pela Embrapa referentes à 

pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia avaliada. 

• Em relação aos custos de trabalho, foram identificados os empregados 

ligados aos projetos, de acordo com ao enquadramento funcional, 

juntamente com uma estimativa da proporção de tempo que cada um 

dedicou, a cada ano, especificamente à atividade de pesquisa das 

tecnologias avaliadas. 

No decorrer do tempo ouve, alterações nos custos devido aos orçamentos 

diferentes nos diversos projetos e, ao longo tempo, ouve também uma 

sensível redução do custo de pessoal, devido à diminuição dos componentes 
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da equipe e do respectivo tempo dedicado ao desenvolvimento das ações 

de P&D e de transferência de tecnologia. 

• Quanto aos custos de administração, se adotou como parâmetro de cálculo 

somente o valor de custeio do projeto, mais 15% de taxa de administração 

retida pela Unidade dos projetos de P&D e TT. 

• A depreciação de capital teve seus custos estimados considerando-se a 

proporção de 0,2% aplicada ao valor de depreciação anual dos ativos fixos 

da Unidade percentualmente à 30% da dedicação dos envolvidos no 

desenvolvimento da tecnologia. 

• Em relação à transferência de tecnologia, os custos se referem à apropriação 

das despesas relativas ao tempo de dedicação dos envolvidos e valores 

gastos com produção materiais de apoio à TT, capacitações e eventos que 

envolvem esse tema.  

 Todos os valores discriminados nos custos, no período de 2000-2017, foram 

corrigidos pelo IGPM. 

 

9 - ANÁLISE BENEFICIO/CUSTO 

 

Os métodos utilizados para a análise econômica foram; Índice Benefício Custo 

(B/C), Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR); esta última, 

calculada também em simulações quanto à sensibilidade a variações nos custos e 

nas receitas. 

A análise do Benefício/Custo, nos apresenta um índice que relaciona as receitas 

aos custos e indica quantas unidades de capital recebido como benefícios são obtidas 

para cada unidade de capital investido. Conforme preconiza o método, são aceitos 

como viáveis economicamente todos os investimentos ou projetos que apresentarem 

relação B/C maior que um (1).  

 No caso das técnicas de produção aplicadas ao sistema de produção da 
pupunha para palmito, o índice B/C foi 26,11. Portanto, apresenta uma relação 
benefício/custo positiva, auferindo retorno economicamente satisfatório. 

Quanto ao VPL, ele nos indica o valor da produção em termos atuais, 

considerando uma determinada taxa de juros. É classificado como viável 

economicamente todo investimento ou projeto que apresente VPL maior ou igual a 

zero. A atividade será tanto mais atrativa economicamente quanto maior for o seu 

VPL. A tecnologia avaliada apresentou VLP com valores de R$ 59.095,18; R$ 

46.655,39; R$ 37.099,28; R$ 29.701,70; R$ 23.932,61; R$ 19.401,43; R$ 15.818,16 

e R$ 12.965,82 para as taxas de 4%, 6%; 8%; 10%; 12%, 14%; 16% e 18%, 

respectivamente. Portanto, em todos os casos, a tecnologia é economicamente viável. 

Os aumentos na taxa de desconto afetam significativamente o VPL, indicando que 

quanto menor a taxa utilizada, maior será o valor do VPL do impacto econômico da 

tecnologia. 

 Quanto à taxa interna de retorno (TIR), ela nos indica uma taxa de desconto que 

iguala os fluxos de entradas como os fluxos de saídas de um investimento. O critério 
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de decisão da TIR sobre a viabilidade de projetos é muito simples: se a taxa for 

superior ao custo de capital, aceita-se o projeto.  

 No caso da tecnologia avaliada, a TIR foi de 73,12%, apresentando, portanto, 
impacto econômico positivo e expressivo. 

A análise de sensibilidade da TIR foi realizada considerando as seguintes 

hipóteses: benefícios variáveis e custos fixos; custos variáveis e benefícios fixos; 

custos e benefícios variáveis. Em todas hipóteses, constatou-se a viabilidade 

econômica do projeto. A título de exemplo, ao considerar a segunda hipótese, com 

alterações positivas nos custos (5%, 10%, 15%, 20% e 25%), constatou-se que houve 

uma pequena redução nos valores da TIR (71,5; 70,0; 68,6; 67,3 e 66,1). Ao se aplicar 

esses mesmos percentuais, desta vez, negativos, verificou-se um pequeno acréscimo 

na TIR (74,8; 76,7; 78,7; 80,9 e 83,3). Percebe-se, portanto que a TIR se mantém 

positiva, endossando que o projeto é economicamente viável nessas condições. 

 A técnica de análise de sensibilidade é utilizada para estudar as variações 

possíveis em projetos de investimentos agrícolas, em função dos riscos e das 

incertezas a que estão submetidos à produção e a comercialização rural.  

 Por meio da avaliação econômica, foi possível verificar a plena viabilidade 

da adoção das técnicas de produção aplicadas ao sistema de produção da 

pupunha cultivada para produção de palmito no estado do Paraná. Os índices 

apresentados comprovam que o impacto econômico desta tecnologia é positivo, 

demonstrando em todos os indicadores que o retorno sobre o capital investido é 

muito superior aos gastos realizados com a pesquisa, desenvolvimento e 

transferência. 

 

 

10 - AÇÕES SOCIAIS 

Tabela 9.1. – Ações Sociais 

 
Tipo de ação 

  

 Agricultura familiar  

  

 

  

CONCLUSÃO 

 

 As técnicas aplicadas ao sistema de produção da pupunha cultivada para 

produção de palmito no estado do Paraná, desenvolvidas, validadas e transferidas 

pela Embrapa Florestas e seus parceiros, atingiu com muita propriedade o objetivo 

principal do seu projeto inicial, de disponibilizar aos produtores rurais tecnologias 

inovadoras que pudessem dar suporte à atividade de produção de palmito cultivado 

de forma sustentável.  

 Na região litorânea do estado do Paraná, os produtores de palmito não 

dispunham de conhecimento sobre o sistema de produção de pupunha e nem sabiam 
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como comercializar os seus produtos. Além de ser uma região marcada por 

dificuldades no estabelecimento de atividades agropecuárias. Devido à eficiência das 

ações de pesquisa e da transferência das tecnologias; atualmente, são mais de 650 

famílias produzindo com sustentabilidade e 13 agroindústrias beneficiando a matéria 

prima e gerando emprego e renda na região, com aumento significativo da área 

plantada e a estruturação da cadeia produtiva.  

A transferência e a adoção das tecnologias ocorreram com êxito devido à 

estratégia escolhida para a formulação e desenvolvimento dos projetos de pesquisa. 

Ela teve enfoque sistêmico, multidisciplinar e interinstitucional, com ênfase na 

identificação de demandas, integração das parcerias e no estudo e interpretação da 

capacidade de adoção tecnológica dos produtores rurais. Estes norteadores 

representaram o fator principal de sucesso da adoção das tecnologias e um marco 

referencial para este produto florestal.  

As tecnologias validadas e transferidas envolveram ações que abordavam 

tanto os aspectos de planejamento e manejo do sistema de produção, quanto o 

desenvolvimento de formas de processamentos alternativos (melhorias nos processos 

agroindustriais), sempre dentro da realidade oferecida pelos mercados e da 

capacidade de adoção dos produtores, considerando o perfil e nível tecnológico. Estes 

fatores se mostraram muito eficientes, tornando o cultivo do palmito de pupunha, 

atualmente, em componente principal da produção agrícola e fonte de renda dos 

estabelecimentos rurais da região litorânea do estado do Paraná.   

A construção adequada do arranjo institucional teve forte repercussão no 

segmento produtivo do palmito, ressaltando a competente participação da ATER no 

auxílio às atividades de pesquisa, no desenvolvimento de ações de extensão rural e 

multiplicação das soluções tecnológicas, proporcionando a sua imediata incorporação 

nas propriedades rurais e agroindústria, envolvendo toda cadeia produtiva do palmito.  

Os projetos que geraram as técnicas aplicadas ao sistema de produção da 

pupunha cultivada para produção de palmito no estado do Paraná fortaleceram a 

imagem político institucional da Embrapa Florestas. Este fato ocorreu, pois, os 

projetos tiveram em suas diferentes fases importantes ações em conjunto com outras 

instituições públicas e privadas, estimulando diversas ações de pesquisa, 

transferência e extensão implementadas por diferentes instituições públicas na região 

do litoral do Paraná. 

 Os resultados positivos das avaliações dos impactos sociais, ambientais e 

econômicos evidenciam a importância que as tecnologias para produção de pupunha 

tiveram no desenvolvimento regional sustentável e demonstram que as estratégias de 

pesquisa, desenvolvimento e transferência utilizadas para este produto são passíveis 

de reprodução em outros estados da federação. 
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