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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 
Informe o nome ou título da tecnologia selecionada para fins de avaliação de impacto: 

 

Minifábrica de processamento de castanha de caju 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 

Eixo de Impacto do VI PDE 

 Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

(x) Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
Destaque as principais características da tecnologia e as suas vantagens relativamente à tecnologia anterior: 

 
As minifábricas de processamento de castanha de caju (Anacardium occidentale L.) 

consistem em módulos fabris que obtêm em seu processo industrial amêndoas com melhores 
atributos de qualidade, principalmente, sabor, cor, odor e integridade. A implantação do sistema 
incentiva a produção por pequenos e médios produtores de caju. Os módulos constam, 
basicamente, de uma estrutura física e de equipamentos que podem ser adaptados ao tamanho e 
à capacidade de cada unidade. 
 

O módulo para a implantação de uma minifábrica de processamento de castanha de caju é 
constituído por sete equipamentos básicos de pequeno porte: classificador, cozedor, estufa, 
umidificador, máquina de corte, despeliculador e fritadeira, ajustáveis às necessidades de cada 
unidade industrial, com capacidade de processar diariamente desde 110 quilos de castanha em uma 
unidade de pequeno porte até 5.500 quilos de castanha para um módulo agroindustrial múltiplo. 
 

O processamento nas minifábricas é diferente do processamento da agroindústria de 
castanha de caju, e resulta em um produto de melhor qualidade. Na agroindústria, como o 
processamento é feito em larga escala com equipamentos de grande porte de produção, o controle 
de qualidade é mais difícil, principalmente para os atributos de coloração e integridade das 
amêndoas. 
 

Nas minifábricas, a castanha é cozida em autoclave aberto ou pressurizado com a produção 
de vapor saturado. O corte da castanha pode ser mecanizado ou manual com máquinas dotadas de 
navalhas que permitem a liberação da amêndoa com reduzido índice de quebra. 
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As vantagens das minifábricas são: o uso de Boas Práticas Agrícolas (BPA), de Boas Práticas 
de Fabricação (BPF), e utilização de equipamentos especializados; incentivo a pequenos e médios 
produtores de castanha, por meio de associações, cooperativas e suas representações; geração de 
empregos para as comunidades nas etapas de plantio, tratos culturais, colheita, beneficiamento da 
castanha e na comercialização dos produtos obtidos no seu processamento. Isso se contrapõe ao 
sistema “tradicional” (artesanal), onde a exploração do caju é feita de maneira doméstica, o 
processamento funciona em terrenos da residência e os equipamentos usados são em sua grande 
maioria rústicos e inadequados (sem requisitos de BPA e BPF), produzindo uma amêndoa sem 
qualidade e que não atende às necessidades do mercado. 
 

O reconhecimento do trabalho da equipe da Embrapa Agroindústria Tropical e dos parceiros 
veio graças ao prêmio Rural Tech - Mostra Internacional de Tecnologias para o Agronegócio em 
Londrina/PR (1999), e da classificação entre as tecnologias finalistas do prêmio Tecnologia Social da 
Fundação Banco do Brasil (2001). A partir do financiamento deste último, foram revitalizadas ou 
implantadas novas minifábricas nos Estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, sendo 
considerado um novo marco na adoção da tecnologia (PESSOA et al., 2006; FBB, 2010; ARAÚJO et 
al., 2017). 

 
1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 1994 

 
1.5. Ano de Lançamento: 1999 

 
1.6. Ano de Início da adoção: 2001 

 
1.7. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA (x) AM  GO  MG  RS  

CE (x) AP  MS  RJ  SC  

MA (x) PA  MT  SP  

 

PB  RO  

 

PE (x) RR  

PI (x) TO  

RN (x) 
 

SE  

 
1.8. Beneficiários 
Informe os principais beneficiários da tecnologia, adotando a classificação mais apropriada. No caso de resultados de centros 
temáticos, informe os principais usuários dos resultados gerados (laboratórios, institutos de pesquisa, universidades, indústrias, etc.). 

 
Os principais beneficiários da tecnologia são os pequenos produtores de castanha de caju 

organizados em Associações, Cooperativas, Sindicatos Rurais – tendo como base o trabalho 
comunitário assistido por órgãos governamentais de crédito, pesquisa e assistência técnica –, bem 
como pequenos e médios empreendedores do ramo. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

Identifique os principais impactos detectados e analise sucintamente a cadeia produtiva em que se insere a tecnologia, considerando 
os principais segmentos ou componentes da mesma (produtores de insumos, produtores rurais, processamento, distribuição e 
consumo). Devem ser relacionados os diversos tipos de impactos detectados ou esperados (econômicos, sociais, ambientais, avanço 
do conhecimento, capacitação e/ou político-institucionais). 

 
O principal produto do cajueiro (Anacardium occidentale L.) é a amêndoa da castanha de 

caju (ACC), localizada no interior da castanha, de onde também é extraída a película que reveste a 
amêndoa, rica em tanino e utilizada na indústria química de tintas e vernizes. Da casca da castanha, 
extrai-se o líquido da casca de castanha de caju (LCC), usado na indústria química e de lubrificantes, 
curtidores, aditivos, entre outros, sendo o resíduo da casca utilizado como fonte de energia nas 
indústrias, por meio de sua queima em fornalhas. 
 

A cadeia produtiva da castanha de caju apresenta dois grandes mercados complementares, 
um de castanha de caju com casca (CCC) e outro de amêndoa de castanha de caju (ACC). No mercado 
de CCC existe um grande número de vendedores e poucos compradores, enquanto que no de ACC 
existem poucos ofertantes e muitos compradores. Os dois mercados se diferem no que diz respeito 
à competitividade na oferta e demanda, como também em relação a retornos financeiros. A cadeia 
produtiva da castanha de caju, como um processo de agregação de valor, envolve atividades de 
produção, industrialização e comercialização. 
 

A maioria dos pequenos produtores comercializa suas safras (castanha) com compradores 
intermediários (conhecidos como “atravessadores”) que, ao apresentarem maiores volumes, 
realizam a comercialização com as indústrias. Nesse tipo de comercialização, o atravessador 
representa determinada importância por estar sempre próximo ao produtor, diminuindo os riscos 
da não comercialização; por outro lado, o produtor recebe um valor menor pelo produto. Por meio 
de associações e cooperativas, devido ao aumento do volume de produto a ser comercializado, os 
pequenos produtores podem aumentar seus ganhos com a cultura, principalmente por conseguir 
vender a sua mercadoria diretamente para o comprador final. 
 

A importância social e econômica da produção de castanha de caju se deve à geração de 
emprego e renda para a população rural, uma vez que grande parte dos plantios são explorados 
pelos pequenos e médios produtores. Estima-se que o agronegócio do caju, para os Estados do 
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, gere no campo um emprego permanente para cada seis hectares 
plantados e mais dois temporários durante os meses de colheita. 
 

A castanha de caju há anos tem grande destaque na pauta de exportações dos Estados do 
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, resultado da aplicação de políticas públicas que possibilitaram 
a criação de dezenas de minifábricas de processamento de castanha nesses Estados e investimento 
do capital privado para instalação de grandes indústrias de processamento. 
 

A castanha comprada dos pequenos, médios e grandes produtores é beneficiada e se torna 
“amêndoa”, que é destinada ao mercado interno nos formatos in natura, assada e caramelizada, e 
para o mercado externo (exportação) in natura, dessa forma agregando valor ao produto original, 
cujo valor médio de comercialização do quilograma da amêndoa in natura varia de R$ 35,00 a R$ 
40,00 para o mercado interno e de R$ 35,00 a R$ 70,00 para o mercado externo. 
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A quantidade produzida de castanha de caju no ano de 2018, somente no Estado do Ceará, 
foi de 83.036 toneladas, para uma área destinada à colheita de 272.762 hectares, sendo a produção 
nacional total no período de 141.418 toneladas em 440.129 hectares. O Ceará, portanto, 
representou 62% da área colhida e 59% da produção nacional de castanha de caju. Neste mesmo 
ano, o Piauí obteve 17% da produção nacional e o Rio Grande do Norte 12% (IBGE, 2019). 
 

Terceiro maior produto exportado pelo Estado do Ceará em 2018, a castanha de caju 
mantém sua importância no comércio exterior cearense durante os últimos anos. Com US$ 94,1 
milhões em exportações no ano de 2018, o Ceará lidera os Estados brasileiros no ranking de envios 
de castanha de caju ao exterior. O valor em exportações cresceu 2,8% em relação a 2017. Os dados 
são do estudo Ceará em Comex voltado ao segmento de castanha de caju, elaborado pelo Centro 
Internacional de Negócios da FIEC (CIN, 2019). 
 

Em 2018, O Ceará vendeu amêndoas de castanha de caju para 58 países, e os principais 
foram: Estados Unidos, Holanda, Canadá, México e Argentina. O primeiro abarca mais de 47% do 
total exportado, com uma cifra de US$ 16,9 milhões, 7,4% maior do que o do ano de 2017. A 
Argentina merece destaque visto que entre 2017 e 2018, as compras do produto cearense quase 
dobraram, exibindo um aumento de 91,8%, (FIEC, 2018). 
 

Outros detalhes sobre os impactos na cadeia produtiva da tecnologia estão circunscritos à 
avaliação dos seus impactos econômicos, a seguir. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
Estime os impactos econômicos gerados pela tecnologia em avaliação comparativamente à tecnologia adotada pelo produtor 
anteriormente. 
A metodologia proposta para esta avaliação é a do excedente econômico. Caso esta metodologia não seja adequada para avaliar os 
impactos econômicos da tecnologia, marque a opção "não se aplica" e justifique tal inadequação.  
 

Se aplica: sim (x)   não (  ) 
 

Caso seja possível usar o método do excedente econômico, especifique os benefícios gerados. 
Dada a diferenciação entre os diversos tipos de impactos econômicos (incremento de produtividade, redução de custos, expansão 
da produção em novas áreas e agregação de valor) são propostas quatro diferentes tabelas para que os dados sejam coletados e os 
benefícios econômicos estimados. As planilhas referentes a cada tipo de impacto foram desenvolvidas em plataforma Excel e estão 
em anexo. Recomenda-se atenção especial aos dados de rendimento (atual), e aos preços, já que devem ser usados dados médios 
do ano objeto de avaliação e não dados fixos de anos passados. 
Depois de concluídos os cálculos, transfira os dados das planilhas utilizadas para as tabelas seguintes, como parte do texto do 
relatório. 
Atenção: No caso da participação da Embrapa, informe o percentual (%) e, no Item 3.1.5, as razões que o justificam, especialmente 
as deduções devidas a outros parceiros. A literatura sobre o tema recomenda que esse percentual não seja superior a 70%. 
Nota: Para algumas tecnologias, é possível estimar benefícios utilizando mais de um tipo de impacto econômico. 

 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade  Se aplica: sim (x)   não (  ) 
 

Tabela 3.1.1.1: Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM 

Rendimento 
Atual/ 

UM 

Preço 
Unitário 
R$/UM 

Custo 
Adicional 
R$/UM 

Ganho 
Unitário 
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

% 

Ganho Líquido 
Embrapa 
R$/UM 

Área 
de 

Adoção 

Benefício 
Econômico 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D (F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2016 9.504,00 15.840,00 38,09 77.112,00 164.226,24 70% 114.958,37 35 4.023.542,88 

2017 7.056,00 11.760,00 28,28 74.088,00 58.941,12 70% 41.258,78 35 1.444.057,44 

2018 7.344,00 12.240,00 36,00 77.112,00 99.144,00 70% 69.400,80 35 2.429.028,00 

2019 8.640,00 14.400,00 34,63 90.720,00 108.748,80 70% 76.124,16 35 2.664.345,60 

 
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 
Se aplica: sim (  )   não (x) 

 
3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas  Se aplica: sim (  )   não (x) 

 
3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim (  )   não (x) 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
Comente os impactos econômicos estimados, considerando a adoção da tecnologia, sempre comparativamente aos ganhos obtidos 
com a tecnologia adotada pelo produtor anteriormente. Cite nos comentários o montante de benefícios econômicos estimados e, 
sobretudo, o papel na Embrapa na geração de tais impactos.  

 
Serão pontuados para a sequência deste trabalho: os aspectos relacionados à série histórica 

da produção brasileira de amêndoas de castanha de caju; os resultados das exportações brasileiras 
no ano-base 2019 e variações de preços e quantidades (2019/2018); as caracterizações das 
empresas/organizações ofertantes do produto; as qualificações das empresas respondentes aos 
questionários de campo e, por fim, analisados os diferenciais para os resultados obtidos. 
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Inicialmente, dimensiona-se a produção de amêndoas de caju, realizada a partir de dados e 
análises do Instituto Caju Brasil (ICB) e do sistema Comex Vis do Ministério da Economia (ME), 
contemplando o período de 2011 a 2019, e com as destinações para os mercados nacional e 
internacional (ICB, 2020; ME, 2019). O comportamento da curva de oferta é dado no Gráfico 1, a 
seguir. 

 
Gráfico 1. Recorte da curva de oferta brasileira de amêndoas de castanha de caju (2011-2019) 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Para tanto, foram considerados o somatório de valores da produção nacional de castanha in 

natura e os volumes importados. Para o gráfico em análise, o rendimento industrial ponderado foi 
de 21% para extração da amêndoa de castanha de caju. 
 

Quanto à exportação, ainda em referência ao período avaliado pelo ICB, são observadas 
variações nos percentuais da produção de amêndoas destinadas ao mercado internacional, com 
valor mínimo de 34,6% (em 2017) e máximo de 82,9% (em 2016). Considerando as médias dos 
valores do período 2011-2019, verificou-se que 56% da produção foi exportada, sendo o 
complemento absorvido pelo mercado nacional (ICB, 2020). 
 

Ainda segundo o sistema Comex Vis, em 2019, para o produto castanha de caju, o comércio 
internacional contabilizou US$ milhões 107,97 (com acréscimo de 5,7%, em relação ao ano 
anterior), mesmo considerando um preço FOB de US$ 7,181/Kg, variação negativa de 24,5% no 
comparativo 2019/2018 (ME, 2019). 
 

Em outro ponto, apresenta-se um panorama das empresas/organizações responsáveis por 
essa oferta. O Quadro 1, elaborado junto aos pesquisadores Antônio Calixto Lima e Francisco Fábio 
de Assis Paiva, ambos da Embrapa Agroindústria Tropical, segmentou as categorias por capacidades 
instaladas e procedimentos produtivos adotados. Procurou-se estimar, também, o quantitativo de 
unidades produtoras em cada classe. Segue a classificação obtida. 
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Quadro 1. Categorização do mercado fornecedor de amêndoa da castanha de caju no Brasil 
 

Porte Sistema de produção 
Capacidade 

instalada 
Unidades 

fabris 

Grande Corte mecanizado por impacto 30 t/dia 5 

Médio Corte mecanizado por impacto 10 t/dia 4 

Minifábrica 
(em geral) 

Sistema mecanizado por navalha e corte mecanizado por 
navalha 

1 t/dia 100 

Artesanal Cozimento da castanha e corte por impacto manual Sem registro Sem registro 
 

 

Fonte: elaborado pelos autores; dados da Embrapa Agroindústria Tropical. 

 
Importante destacar que a classificação acima apresentada considerou as capacidades 

instaladas. Em função das produções flutuantes (ver Gráfico 1, acima), registradas ao longo dos 
últimos anos, não foram apropriadas as capacidades ociosas para as categorias de 
empreendimentos. Outra importante consideração é referente à diversidade de empreendimentos 
agrupados na categoria minifábrica (estima-se em 35 as unidades adotantes do “padrão Embrapa”). 
 

Realizada a contextualização de mercado, trabalha-se, na sequência, a análise ex-post das 
tecnologias da Embrapa, considerando como tecnologia atual as minifábricas “padrão Embrapa” e 
como tecnologia anterior a produção artesanal. 
 

Os empreendimentos visitados (minifábricas) cortam em média 7.350 kg ao mês. O 
aproveitamento de amêndoas inteiras foi de aproximadamente 80% (percentual fundamental para 
a viabilização econômica da atividade). 
 

Os preços da amêndoa pagos aos processadores de castanha inteira variaram entre R$ 
38,00/kg e R$ 27,00/kg, na mesma proporção à proximidade da minifábrica em relação ao 
consumidor final. Os ganhos líquidos registrados com a atividade oscilaram entre 5 e 10% do 
faturamento das vendas. 
 

A questão do preço de venda da amêndoa, no estudo realizado, não foi decisiva para o 
comparativo entre as produções das minifábricas e artesanais. Isso ocorreu pelos preços elevados 
obtidos por produtores artesanais (equiparados aos valores máximos alcançados pelas 
minifábricas), já que a base de respondentes do segmento artesanal informou vender seus produtos 
diretamente ao consumidor final (normalmente, turistas em deslocamentos por estradas próximas 
às áreas produtoras). 
 

Isolado o fator preço da comparação minifábricas x artesanal, os pontos cruciais para a 
diferença de rendimento foram: 
 

i. O acréscimo estimado de produtividade da ordem de 40% em favor das minifábricas; 
 

ii. O custo de aquisição da matéria-prima, que representa 70% dos custos totais de produção; 
 

iii. E o percentual de obtenção de castanhas inteiras (80%). 
 

No próximo item são avaliados os valores investidos pela Embrapa no desenvolvimento e 
transferência da tecnologia das minifábricas. 
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3.2. Custos da Tecnologia 

 
3.2.1. Estimativa dos Custos 
Inclua na Tabela 3.2.1.1 uma estimativa dos gastos da Embrapa com pessoal, custeio e capital (depreciação) na geração (P&D) e na 
transferência da tecnologia objeto da avaliação de impacto. Em tal estimativa devem ser incluídas tanto as despesas diretas (projeto), 
como as indiretas (administração e manutenção do centro, treinamento, etc.), conforme instruções no menu "Instruções de Custos". 
Nota: Como nos benefícios, as estimativas são específicas da Embrapa; neste item devem ser incluídas apenas as despesas da 
Empresa. 

 

Tabela 3.2.1.1: Estimativa dos custos 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2015 2.143.666,49 594.070,25 230.505,17 165.602,41 938.413,64 4.072.257,96 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
Comente as estimativas de custos apresentadas na Tabela 3.2.1.1, especificando de maneira sucinta a metodologia de cálculo usada, 
especialmente no caso das despesas indiretas. 

 
As diversas iniciativas de desenvolvimento da tecnologia tiveram grandes intervalos de 

tempo até a adoção (de maneira mais efetiva) das minifábricas. Algumas ocorreram na década de 
90, na fase inicial do desenvolvimento. Já outras, a exemplo de programas de revitalização e 
capacitação, foram executadas posteriormente e mais recentemente. 
 

Conforme prazos de desembolsos desses gastos e em função da série histórica possível de 
ser dimensionada junto aos adotantes que foram entrevistados, os valores foram concentrados no 
ano de 2015 (por ser o ano antecedente ao primeiro ano da série histórica de produtividade 
levantada, conforme Tabela 3.1.1.1 acima). 

 
3.3. Análises de rentabilidade 
Tendo os benefícios e os custos da tecnologia faça a análise de rentabilidade com base em três diferentes métodos, quais sejam, a 
taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL). Atenção: Os custos e os benefícios 
econômicos devem ser deflacionados para a estimação de tais indicadores. 

 

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade: taxa interna de retorno (TIR), relação benefício/custo (B/C) 
e valor presente líquido (VPL) 

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

6 0 %  2 , 2 7  R $  5 . 1 5 7 . 3 8 9 , 0 3  

 

Comente as estimativas de rentabilidade apresentadas. 

 
Com apenas quatro anos de registro de geração de caixa junto aos adotantes, a tecnologia 

das minifábricas de processamento de castanha de caju mostrou-se capaz de retornar os 
investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia realizados pela 
Embrapa, conforme indicaram os cálculos do Valor Presente Líquido, Relação Benefício/Custo e Taxa 
Interna de Retorno, considerando uma taxa de remuneração do capital investido a 6% ao ano. 
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 

Avalie os impactos socioambientais da tecnologia com o Sistema AMBITEC-Agro, consultando pelo menos dez usuários da tecnologia 
e digite nas colunas abaixo os coeficientes de impacto de cada componente. O Sistema AMBITEC-Agro foi desenvolvido sob a 
liderança da Embrapa Meio Ambiente. 
Visando facilitar o processo de análise dos resultados em cada um dos aspectos do AMBITEC-Agro, separou-se os seus indicadores 
em dois tipos de impacto distribuídos em Tabelas (4.1.1 a 4.2.5). As análises dos respectivos aspectos devem ser realizadas abaixo de 
cada tabela. Ao final (item 4.3) deve ser feita uma análise do índice de impacto social obtido. 
As consultas de opiniões devem ser dirigidas preferencialmente aos usuários da tecnologia, no entanto, caso isto não seja possível, 
pode-se consultar pessoas que conheçam os resultados da adoção da tecnologia, como por exemplo, os extencionistas e/ou os 
responsáveis pela transferência, externos à equipe de geração da tecnologia. 
Atenção! Caso a Unidade aplique o AMBITEC na íntegra, ou seja, consultando vários usuários e usando o modelo em Excel com os seus respectivos 
pesos, deve-se colocar nas tabelas os respectivos resultados finais de tal avaliação, conforme o tipo de produtor consultado - Tipo 1: produtores 
familiares (pequena escala e pouco vinculados ao mercado) e Tipo 2: produtores patronais (médios e grandes e basicamente orientados ao mercado). 
As análises devem ser realizadas considerando também esta tipologia. Sempre que a equipe observar alguma diferenciação nos resultados a partir 
da adoção da tecnologia por tipos diferentes de produtores, deve-se apontar tais especificidades nas respectivas análises. 
Nota: Caso alguns itens da metodologia não sejam adequados para avaliar os impactos sociais da tecnologia, marque a opção "não se aplica" nas 
tabelas seguintes e justifique tal inadequação. Porém, se a equipe considerar que a metodologia AMBITEC-Social, integralmente, não se aplica, 
justifique logo abaixo. Lembramos que nos casos em que a metodologia realmente não se aplica a Unidade não é prejudicada na avaliação do relatório. 

 

O processamento artesanal da castanha de caju é o método mais antigo e adotado em 
algumas pequenas propriedades pelos assadores de castanha no Nordeste brasileiro. Feito de 
maneira doméstica, o processamento é realizado no terreno da residência com materiais rústicos e 
sem nenhum requisito higiênico-sanitário. As castanhas são assadas diretamente no fogo e em sua 
grande maioria ficam queimadas. São quebradas manualmente usando pedra ou madeira; retiram 
a película sem o interesse de preservar a amêndoa inteira; empacotam e comercializam 
diretamente ao consumidor final nas estradas que cortam o interior no Nordeste (Fotos 1 a 6). Esse 
modelo está definido nesta avaliação como método ou sistema “artesanal” ou “tradicional”, para 
comparação com o modelo tecnológico gerado pela Embrapa (ou seja, as minifábricas propriamente 
ditas, “padrão Embrapa”). 

   
Foto 1. Assando a castanha (processo artesanal).             Foto 2. Castanha assada (processo artesanal). 

 

   
Foto 3. Retirando a amêndoa (processo artesanal).            Foto 4. Amêndoa assada (processo artesanal). 
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Foto 5. Venda (processo artesanal).   Foto 6. Venda (processo artesanal). 

 
O desenvolvimento da tecnologia “Módulos múltiplos de processamento de castanha de 

caju”, denominado posteriormente de “Minifábrica de processamento de castanha de caju”, teve 
início em 1994, com a concepção e desenvolvimento dos equipamentos apresentados a seguir 
(Fotos 7 a 12). Em 2001, essa tecnologia concorreu ao Prêmio da Fundação Banco do Brasil (FBB) de 
Tecnologia Social e foi vencedora na categoria Trabalho e Renda. A tecnologia consiste em um 
processo que agrega valor à matéria-prima por meio do uso de equipamentos e requisitos de Boas 
Práticas de Fabricação (BPF). 

  

Foto 7. Classificador manual de castanha.   Foto 8. Vaso cozedor para castanha. 

  

Foto 9. Mesa (bancada) para corte de castanha.  Foto 10. Estufa desidratadora de amêndoas. 
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Foto 11. Umidificador de amêndoas a vapor.  Foto 12. Mesa para despelicular amêndoas. 

 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Não - - - 
2. Mudança no uso indireto da terra Não - - - 
3. Consumo de água Sim -9,00 - -9,00 
4. Uso de insumos agrícolas Não - - - 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - - - 
6. Consumo de energia Sim 3,00 - 3,00 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 0,60 - 0,60 
8. Emissões à atmosfera Sim 0,90 - 0,90 
9. Qualidade do solo Não - - - 
10. Qualidade da água Sim 0,80 - 0,80 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Não - - - 

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

Com base nos valores apresentados na Tabela 4.1.1, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto eficiência tecnológica. 

 
Quanto ao aspecto eficiência tecnológica, os critérios “1. Mudança no uso direto da terra” e 

“2. Mudança no uso indireto da terra” não se aplicam nesta avaliação. 
 

No critério “3. Consumo de água”, média -9,00, ocorreu impacto negativo nos indicadores 
Água para processamento e Comprometimento do uso por contaminação, o que não ocorre no 
método artesanal, pois não há necessidade de água para processamento. Foi observado o 
comprometimento da água usada no processamento, pois é contaminada pelo líquido da castanha 
de caju (LCC), que representa cerca de 25% do peso da castanha e é um subproduto originado a 
partir da extração da amêndoa. O LCC é uma resina líquida, de cor marrom bem escura, com odor 
forte e característico, podendo ser utilizado em inúmeras aplicações. No entanto, esse líquido pode 
causar danos ambientais e risco à saúde humana, pois possui características corrosivas, provoca 
irritações e queimaduras químicas (GADELHA et al., 2015). 
 

Os critérios “4. Uso de insumos agrícolas” e “5. Uso de insumos veterinários e matérias-
primas” não se aplicam nesta avaliação. 
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No critério “6. Consumo de energia”, média +3,00, a energia produzida para processamento 
nas minifábricas vem exclusivamente da caldeira, que é abastecida por combustível natural (lenha 
e casca da castanha, Fotos 13 e 14), em substituição à energia elétrica. No uso de lenha há pressão 
sobre a Caatinga, pelo corte de árvores e consecutivamente aumento do desmatamento. Já a casca 
da castanha de caju é geralmente utilizada como combustível pelas empresas de beneficiamento de 
castanha e indústrias que necessitam de alto teor calórico na caldeira para geração de vapor. Assim, 
comparando-se com o método artesanal, também há uso de lenha ou carvão para assar as 
castanhas, mas em menor percentual em relação à quantidade produzida de castanha. 

  

Foto 13. Lenha para caldeira.    Foto 14. Casca da castanha de caju para caldeira. 

 
No critério “7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia”, média +0,60, o Projeto 

São José III do Governo do Estado do Ceará, para financiamento de estruturas produtivas da 
Agricultura Familiar, possibilitou a instalação de kit’s de energia solar em dez minifábricas de 
processamento de castanha de caju, o que impactou positivamente os indicadores (co)Geração 
motriz ou elétrica (solar, eólica, hidro, biogás) e Aproveitamento térmico (consumo energético 
evitado). Algumas minifábricas no Estado do Ceará instalaram painéis solares visando a economia 
no consumo de energia elétrica. Também o reaproveitamento da casca da castanha de caju, por seu 
alto teor calórico, como combustível nas caldeiras, diminui os custos ambientais e econômicos. 
 

No critério “8. Emissões à atmosfera”, média +0,90, foi observado que em algumas 
minifábricas há utilização de filtro especial na chaminé da caldeira, que bloqueia a saída dos gases 
de LCC liberados na queima da casca da castanha, havendo moderada redução no indicador 
Material particulado/Fumaça. 
 

O critério “9. Qualidade do solo” não se aplica nesta avaliação. 
 

Já no critério “10. Qualidade da água”, média +0,80, a água resultante do processamento da 
castanha de caju é contaminada por LCC e outros materiais particulados, mas há um reservatório 
para armazenamento e correto descarte em boa parte das minifábricas, o que não ocorre no 
método tradicional, que tem maior contaminação da água e do solo (pelo descarte de resíduos e 
falta de cuidados ambientais, em geral). 
 

O critério “11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental” não se aplica nesta 
avaliação. 
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4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Sim 3,00 - 3,00 
13. Capital social Sim 6,00 - 6,00 
14. Bem-estar e saúde animal  Não - - - 

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

Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.1, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto respeito ao consumidor. 

 
No aspecto respeito ao consumidor, o critério “12. Qualidade do produto”, média +3,00, 

levou-se em consideração somente o indicador Procedimentos de pós-colheita. Para garantir a 
qualidade da amêndoa da castanha de caju, na pós-colheita são realizados procedimentos de 
descastanhamento, limpeza, seleção e secagem das castanhas, acrescido de cuidados com o 
armazenamento em locais adequados, que são operações fundamentais e determinantes para se 
evitar ou minimizar os riscos de ataque de pragas ou doenças e a contaminação da amêndoa por 
resíduos químicos da própria castanha, melhorando a qualidade do produto. No método artesanal, 
em geral, não há procedimento de pós-colheita, pois as castanhas são colhidas e assadas 
indistintamente, sem seleção ou cuidados no manuseio e armazenamento. 
 

No critério “13. Capital social”, média +6,00, foram observados impactos positivos nos 
indicadores Integração cultural entre os colaboradores e familiares, Conservação do patrimônio 
histórico/artístico/cultural, Projetos de extensão comunitária/educação ambiental, e Programas de 
transferência de conhecimentos e tecnologias. Nas entrevistas realizadas observou-se que as 
Comunidades/Assentamentos que tinham instaladas minifábricas de processamento de castanha 
de caju haviam desenvolvido capacidade de interagir com os novos conhecimentos e tecnologias, 
proporcionando também a implantação de novas atividades produtivas, concomitantes, como 
fábrica de doces, sucos e cajuína, por exemplo. A construção de redes de cooperação foi a porta 
para o desenvolvimento local, visto que trouxe a possibilidade de promover a interação entre 
diversos grupos sociais com interesses comuns, possibilitando uma mudança nos modelos de 
decisão e gestão no espaço rural (ARAÚJO et al., 2009). 
 

O critério “14. Bem-estar e saúde animal” não se aplica nesta avaliação. 

 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 1,75 - 1,75 
16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 3,30 - 3,30 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 6,00 - 6,00 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 5,63 - 5,63 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.2, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto trabalho/emprego. 

 
No aspecto trabalho/emprego, no critério “15. Capacitação”, média +1,75, foi observado que 

os gestores das minifábricas procuram manter-se atualizados quanto às possíveis capacitações da 
área, bem como as dos cooperados que exercem atividades nas minifábricas, geralmente em cursos 
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básicos de curta duração realizados nas próprias minifábricas, buscando a melhoria da produção e 
consequentemente o aumento da renda, demonstrando dessa forma a importância das minifábricas 
de processamento de castanha de caju nessa cadeia produtiva. Se sobressai em comparação ao 
método tradicional, que normalmente não recebe nenhum tipo de treinamento. 
 

No Critério “16. Qualificação e oferta de trabalho”, média +3,30, com o advento das 
minifábricas, a própria mudança de escala de produção e da demanda e oferta da matéria-prima 
(castanha) contribuíram para o aumento da oferta de trabalho e da sua qualificação, possibilitando 
a geração de mais vagas temporárias, permanentes e de familiares nas minifábricas, seja braçal ou 
especializada. 
 

O critério “17. Qualidade do emprego/ocupação”, média +6,00, apresentou impacto positivo 
nos indicadores Prevenção do trabalho infantil e Jornada de trabalho <44 hs. Nas minifábricas, não 
é permitido trabalho a menores de 14 anos e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de 
segunda a sexta-feira. Porém, as minifábricas de processamento de castanha de caju são em sua 
grande maioria formadas por cooperativas ou associações, geralmente não havendo registro do 
emprego, contribuição previdenciária ou qualquer tipo de auxílio (do mesmo modo que no método 
tradicional de produção). 
 

Já o critério “18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, 
gerações e etnias”, média +5,63, foi positivo nos indicadores Oportunidade de envolvimento e 
valorização da participação das mulheres, Oportunidade de envolvimento e valorização da 
participação dos jovens e idosos, e Respeito mútuo e valorização cultural. As minifábricas têm 
grande importância tanto na valorização do trabalho da mulher quanto na geração de vagas de 
trabalho para os jovens e idosos, criando condições e oportunidades de trabalho por meio da 
diversificação de atividades no processamento da castanha de caju e contribuindo para a 
sustentabilidade local e para a melhoria da qualidade de vida nesses estabelecimentos, 
assentamentos e comunidades rurais. 

 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de renda do estabelecimento Sim 15,00 - 15,00 
20. Valor da propriedade  Sim 10,00 - 10,00 

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

Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.3, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto renda. 

 
No aspecto renda, no critério “19. Geração de renda do estabelecimento”, média +15,00, 

houve excelente avaliação em todos os indicadores (Segurança (garantia de obtenção), Estabilidade 
(redução da sazonalidade), Distribuição (remunerações e benefícios), Diversidade de fontes de 
renda, e Montante). As minifábricas de processamento de castanha de caju adquirem a matéria-
prima (castanha) durante todo o ano e em maior volume na safra do cajueiro (pela queda do preço), 
garantindo e estabilizando a produção ao longo do ano. Uma grande parte da compra da castanha 
realizada pelas minifábricas é feita junto aos cooperados e associados, garantindo dessa forma um 
preço mínimo concomitantemente ao aumento da renda destes. Ao final do ano também o lucro é 
revertido aos cooperados e associados, remunerando-os e gerando benefícios. 
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Além do processamento básico que produz a amêndoa in natura (Foto 15), as minifábricas 
processam e comercializam também amêndoas pré-cozidas, caramelizadas e fritas (Foto 16). Ocorre 
também a venda das cascas das castanhas de caju e das películas das amêndoas (Foto 17), que 
podem ter pelo menos dois usos: na composição de rações animais ou como fonte de tanino para 
curtumes. Tudo isso colabora para a diversidade da fonte de renda do estabelecimento. 

  

Foto 15. Tipos de amêndoas produzidas.   Foto 16. Tipos de amêndoas produzidas. 

 

Foto 17. Películas das amêndoas. 

 
Já no critério “20. Valor da propriedade”, média +10,00, houve impacto positivo nos 

indicadores Investimento em benfeitorias, Preços de produtos e serviços, Conformidade com 
legislação, e Infraestrutura/Política tributária. Constatou-se que houve benfeitorias resultantes de 
novas construções e melhorias nas instalações. Há um encadeamento entre o preço dos produtos 
processados e serviços e tudo produzido e vendido dentro das exigências da lei fiscal. Já o indicador 
Conservação dos recursos naturais foi pontuado negativamente, com moderada redução, em 
virtude da contaminação do solo e água pelo Liquido da Castanha de Caju (LCC), embora em menor 
grau em relação ao método artesanal (tradicional), conforme já discutido acima. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim -4,75 - -4,75 
22. Segurança alimentar Sim 6,00 - 6,00 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.4, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto saúde. 

 
No aspecto saúde, o critério “21. Segurança e saúde ocupacional”, média -4,75, foi 

impactado negativamente nos indicadores Periculosidade, Ruído, e Calor/Frio/Umidade. Ficou 
evidente que os operadores das caldeiras e dos vasos cozedores estão constantemente sujeitos a 
riscos ocupacionais, expostos que ficam à periculosidade, ruídos e calor e sem o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), não havendo nada que proteja sua saúde e integridade 
(Fotos 18 e 19). Neste caso, denota-se falha no quesito Boas Práticas de Fabricação (BPF) nos locais 
observados. 

  

Foto 18. Operação de caldeira.  Foto 19. Operação de vaso cozedor. 

 
Quanto ao critério “22. Segurança alimentar”, média +6,00, foi observado impacto positivo 

nos três indicadores (Garantia da produção, Quantidade de alimento, e Qualidade nutricional do 
alimento). Neste último, pelo valor nutricional tanto do pseudofruto (“caju”) – que além de ser rico 
em proteínas, é fonte de minerais essenciais como ferro, potássio, zinco, fósforo, cálcio, cobre e 
magnésio, bem como fonte de vitaminas B1, B2, B3, B6, E, K e ainda de ácido fólico –, quanto da 
amêndoa (“castanha”), que é fonte de zinco e de vitaminas essenciais B1, B5 e B6. 
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim 15,00 - 15,00 
24. Condição de comercialização Sim 15,00 - 15,00 
25. Disposição de resíduos  Sim 6,00 - 6,00 
26. Gestão de insumos químicos Não - - - 
27. Relacionamento institucional Sim 15,00 - 15,00 

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

Com base nos valores apresentados na Tabela 4.2.5, descreva e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
indicadores do aspecto gestão e administração. 

 
No aspecto gestão e administração, o critério “23. Dedicação e perfil do responsável”, média 

+15,00, foi muito bem avaliado, com impactos positivos nos seis indicadores (Capacitação dirigida 
à atividade, Horas de permanência no estabelecimento, Engajamento familiar, Uso de sistema 
contábil, Modelo formal de planejamento, e Sistema de certificação/Rotulagem). As Boas Práticas 
de Gestão exigem cada vez mais que os gestores tenham conhecimentos administrativos, de custos 
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e de produção e comercialização no empreendimento, sejam eles urbanos ou rurais, para poderem 
se manter no mercado cada vez mais competitivo. Nessa perspectiva, os gestores das minifábricas 
têm capacitações específicas dirigidas à atividade, permanecem 40 horas nos estabelecimentos (de 
segunda à sexta-feira), e muitas dessas minifábricas são administradas por membros da Cooperativa 
ou Associação por eleição, ou administradas pelas próprias famílias. Há uso de um sistema contábil 
realizado por escritórios de contabilidade, trabalham com um modelo formal de planejamento e em 
sua grande maioria possuem um sistema de certificação (programa “Comércio Justo”, programa 
“Alimentos Seguros”, e afins) e rotulagem, visto que possuem marca própria, e uma pequena parte 
também vende sua produção para minifábricas maiores. 
 

O critério “24. Condição de comercialização”, média +15,00, apresenta impacto positivo nos 
sete indicadores (Venda direta/antecipada/cooperada, Processamento local, Armazenamento local, 
Transporte próprio, Encadeamento com produtos/atividades/serviços anteriores; destacando-se os 
indicadores Propaganda/Marca própria e Cooperação com outros produtores locais). As 
minifábricas de processamento de castanha de caju realizam venda direta a consumidores e para o 
comércio em geral. Há produtos também sendo comercializados na Europa e Ásia. O processamento 
e armazenamento é todo local, desde a seleção das castanhas até a embalagem, com rigoroso 
controle de qualidade. O transporte, tanto para compra da matéria-prima quanto para entrega das 
amêndoas, é realizado pelas minifábricas em veículos próprios. Cada Assentamento/Comunidade 
tem sua marca própria e reconhecida nos mercados do Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-
Oeste. Há um encadeamento baseado no Capital Social das comunidades, há troca de 
conhecimentos e experiências, e a produção local tanto da castanha quanto da amêndoa é vendida 
e/ou cedida para futura devolução a outras minifábricas. Esse encadeamento entre as minifábricas 
é de suma importância e necessário para que haja eficiência na produção da matéria-prima, 
qualidade da amêndoa produzida e principalmente sustentabilidade nos 
Assentamentos/Comunidades envolvidas. 
 

No critério “25. Disposição de resíduos”, média +6,00, para esta avaliação considerou apenas 
os indicadores Reaproveitamento e Destinação ou tratamento final, que obtiveram impacto 
positivo. São dois os resíduos da produção: o resíduo da casca da castanha de caju, proveniente do 
beneficiamento da castanha e que apresenta grande valor calorífico, tendo uma parte aproveitada 
na própria minifábrica para gerar energia na caldeira (queima) e outra parte que é vendida às 
indústrias/fábricas da região para o mesmo fim. Isso traz um ganho enorme para o meio ambiente, 
pois a casca é fonte de contaminação do solo pelo Líquido da Castanha de Caju (LCC). O segundo 
resíduo é a película da castanha, que é vendida a aviários da região para alimentação das aves 
(ração), além de outros usos dessa biomassa residual. 
 

O critério “26. Gestão de insumos químicos” não se aplica nesta avaliação. 
 

O critério “27. Relacionamento institucional”, média +15,00, apresenta impacto positivo nos 
quatro indicadores (Utilização de assistência técnica, Associativismo/Cooperativismo, Filiação 
tecnológica nominal, e Utilização de assessoria legal/Vistoria). Os adotantes da tecnologia das 
minifábricas de processamento de castanha de caju utilizam assistência técnica de empresas de 
consultoria técnica, de órgãos municipais e estaduais de assistência técnica e extensão rural e da 
própria Embrapa, que realizam assistência e capacitação contínuas, visando à formação de 
competências técnicas e a adoção de novas tecnologias de produção, que contribuem para o 
aumento da produção e da produtividade. Com relação à filiação tecnológica, todas as vezes que 
fazem algum tipo de referência à tecnologia, os entrevistados citam a importância da Embrapa no 
seu desenvolvimento e na viabilização de sua adoção e acompanhamento. 
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4.3. Índice de Impacto Socioambiental 
 

Tabela 4.3.1: Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Ambiental (Ecológico) -0,2 - -0,2 

Índice de Impacto Social 4,6 - 4,6 

Índice de Impacto Econômico 8,3 - 8,3 

Fonte: cálculos obtidos na planilha AMBITEC-Agro. 
 

Tabela 4.3.2: Índice de Impacto Socioambiental 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

3,61 - 3,61 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Faça uma análise agregada tomando por base do índice de impacto gerado pelo AMBITEC-Agro. 

 
 O índice de impacto socioambiental das minifábricas de processamento de castanha de caju, 
pontuado em +3,61 numa escala de ±15,00, é positivo em comparação aos períodos anteriores à 
tecnologia, e representa o benefício gerado pela Embrapa e parceiros interna e externamente, bem 
como o avanço e adequação desta tecnologia no dia-a-dia dos produtores envolvidos. Foi calculado 
tendo por base a totalidade dos dados obtidos junto aos pequenos produtores das minifábricas 
(“padrão Embrapa”), conforme item 7.1 deste relatório. 
 

Em resumo, quanto aos impactos ecológicos (“ambientais”), comparando a tecnologia 
analisada com a tradicional, obteve-se um índice específico de -0,2 (calculado na planilha AMBITEC-
Agro), sobretudo devido ao indicador Consumo de água no processamento. Como indicador 
positivo, destaca-se o Consumo de energia, com o uso de caldeiras em substituição à energia 
elétrica. 
 

Os índices específicos de impacto “social”, +4,6; e “econômico”, +8,3 (calculados na planilha 
AMBITEC-Agro), representam o valor gerado para os pequenos produtores nas minifábricas 
(“padrão Embrapa”), sendo que alguns critérios se destacaram, conforme a seguir. 
 

No aspecto respeito ao consumidor, foram observados impactos positivos nos indicadores 
Qualidade do produto e Capital social. O uso de Boas Práticas Agrícolas (BPA) na colheita e 
tratamento da castanha garante uma amêndoa de boa qualidade, bem como a adoção da tecnologia 
possibilitou aumento nos indicadores do capital social (integração cultural e outros) nos 
Assentamentos/Comunidades, garantindo a sustentabilidade social dos empreendimentos. 
 

No aspecto trabalho/emprego, o indicador Oportunidade, emancipação e recompensa 
equitativa entre gêneros, gerações e etnias foi dos que mais se destacaram, pois a adoção da 
tecnologia proporcionou o envolvimento, participação e principalmente a valorização das mulheres, 
dos jovens e dos idosos, gerando a igualdade e a construção de novos valores, dando visibilidade, 
autonomia e participação social efetiva a esses grupos. 
 

Contudo, o aspecto mais impactante da tecnologia foi a renda, destacando-se tanto a 
Geração de renda do estabelecimento, em virtude da entrada de recursos oriundos da venda da 
produção de amêndoas in natura, fritas e caramelizadas, da casca da castanha de caju e da película 
da amêndoa, quanto o Valor da propriedade, pois a entrada de maiores somas de recursos 
financeiros propiciam a compra de novos e melhores equipamentos e melhorias na estrutura física, 
gerando um círculo virtuoso no empreendimento como um todo. 
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Por último, no aspecto gestão e administração destacam-se os impactos positivos nos 
indicadores Dedicação e perfil do responsável, Condição de comercialização, e Relacionamento 
institucional. Há dedicação em tempo e esforço para melhorar o grau de instrução por parte do 
gestor, a marca garante a qualidade do produto final (amêndoa) e há demanda constante de 
assistência técnica e consultoria por órgãos públicos e privados. 

 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
Estime e analise os impactos sobre o emprego com base numa quantificação do número adicional de mão de obra (antes e depois 
da adoção da tecnologia). Tais impactos devem ser analisados em termos quantitativos, ou seja, número de empregos considerando 
a mão de obra empregada ou liberada com a adoção da inovação. 
Nesta quantificação, deve ser levada em conta a situação anterior e deve-se descontar os empregos da tecnologia que foi substituída. 
Por outro lado, no caso dos empregos gerados nos demais segmentos da cadeia produtiva, a quantificação deve considerar também 
o aumento da produção decorrente do uso da tecnologia (incremento de produtividade, por exemplo). 
Em tal processo, podem ser usados dados primários sobre estimativas de impactos (alterações nos coeficientes técnicos de custos 
de produção, por exemplo), seja nos sistemas de produção, seja em outros segmentos da cadeia produtiva (processamento 
agroindustrial, distribuição, etc.). Para evitar superestimação, é importante compatibilizar os dados estimados com dados 
secundários (IBGE, censos, PNAD, etc.). 
 

Faça uma análise do impacto no número de empregos gerados pela tecnologia. 

 
A tecnologia social minifábricas de processamento de castanha de caju incorporam novos 

avanços em equipamentos e processos, permitindo a obtenção de amêndoas inteiras e alvas em 
maior proporção e com melhor qualidade e possibilitando a inserção de pequenos e médios 
produtores no agronegócio da castanha de caju, com níveis de processamento adaptados às 
condições de pequena e média escalas de industrialização. 
 

A adoção da tecnologia possibilita a pequenos e médios produtores de castanha, por meio 
de associações, cooperativas e suas representações, a geração de empregos para as comunidades 
nas etapas de plantio, tratos culturais, colheita, beneficiamento da castanha e na comercialização 
dos produtos obtidos no seu processamento. Assim, as minifábricas proporcionam benefícios 
sociais, expressos por meio da geração de empregos diretos, além do contingente de mão de obra 
que será utilizada no campo, na produção de matéria-prima e em outros tipos de atividades, como 
venda de equipamentos, constituindo-se em empregos indiretos, resultados da ação multiplicadora 
da referida atividade. 
 

Nos últimos vinte anos, somente no Estado do Ceará foram financiadas e instaladas pela 
Fundação Banco do Brasil (FBB) dez minifábricas, e nos Estados do Piauí, Rio Grande do Norte e 
Bahia outras trinta minifábricas, com capacidade para processamento de cinquenta mil toneladas 
por ano de castanha e gerando 35 vagas de trabalho por unidade, em média, totalizando cerca de 
1400 empregos diretos (FBB, 2010). (Optou-se por não utilizar os dados por “área adicional”, ou 
“unidades adicionais”, sob pena de gerar grandes distorções nos dados de emprego, haja vista não 
possuirmos os dados anuais específicos quanto ao funcionamento ou suspensão das atividades nas 
novas e antigas minifábricas, em sua totalidade). 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

A avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional deverá ser feita com base no modelo de avaliação desenvolvido pela 
Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo, denominado "Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica 
Agropecuária (AMBITEC-Agro)", baseia-se num conjunto de indicadores e componentes envolvendo quatro aspectos de 
caracterização da dimensão de impacto do desenvolvimento institucional – capacidade relacional, capacidade científica-tecnológica, 
capacidade organizacional e produtos de P&D. 
Avalie os impactos no desenvolvimento institucional, referente a tecnologia avaliada, com base no "Sistema de Avaliação de Impacto 
da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC-Agro, Dimensão Desenvolvimento Institucional)" consultando as opiniões de 
especialistas/desenvolvedores da tecnologia e equipe do projeto. 
A análise de cada aspecto da avaliação de impacto do desenvolvimento institucional deverá ser feita em separado (Itens 5.1.1 a 
5.4.2), abaixo das respectivas tabelas. Ao final (Item 5.5) deve ser feita uma análise do índice de impacto do desenvolvimento 
institucional. 
Atenção! Caso a Unidade aplique o AMBITEC na íntegra, ou seja, consultando vários usuários e usando o modelo em Excel com os seus respectivos 
pesos, deve-se colocar nas tabelas os resultados finais de tal avaliação, conforme o tipo de entrevistado consultado. Recomenda-se entrevistar 
diferentes agentes envolvidos no processo de desenvolvimento da tecnologia dentro e fora da Embrapa. 
Nota: Caso alguns itens da metodologia não sejam adequados para avaliar os impactos da tecnologia, marque a opção "não se aplica" nas tabelas 
seguintes e justifique tal inadequação. Porém, se a equipe considerar que a metodologia AMBITEC, integralmente, não se aplica, justifique logo abaixo. 
Lembramos que nos casos em que a metodologia realmente não se aplica, a Unidade não é prejudicada na avaliação do relatório. 

 
5.1. Capacidade relacional 
A capacidade relacional refere-se à contribuição do projeto de desenvolvimento tecnológico agropecuário para ampliação e 
diversificação da rede de relacionamento científico da equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios 
de capacidade relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 

 
Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 1,50 1,50 1,50 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 1,00 1,00 1,00 
3. Know-who Sim 1,50 1,50 1,50 
4. Grupos de estudo Sim 0,00 0,00 0,00 
5. Eventos científicos Sim 0,00 0,00 0,00 
6. Adoção metodológica Sim 3,00 3,00 3,00 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base nos valores apresentados na Tabela 5.1.1, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério relações de equipe/rede de pesquisa. 

 
O projeto das minifábricas de processamento de castanha de caju teve início a partir de 1994, 

pela necessidade de pequenos produtores de castanha em melhorar o processo de beneficiamento 
e agregar valor à sua produção, aproveitando a mão de obra da região e visando o aumento da 
renda dos envolvidos. A proposta foi desenvolvida na esteira das políticas territoriais e tem como 
finalidade a implantação de um modelo específico de agroindústria familiar para processamento e 
comercialização da amêndoa de castanha de caju na região Nordeste. 
 

A tecnologia de minifábricas foi desenvolvida em parceria com o Grupo J. Macedo, que tinha 
profissionais com elevado conhecimento na área de processamento de castanha de caju. Embora 
no início do desenvolvimento da tecnologia a participação da Embrapa tenha sido limitada, nas 
etapas finais do projeto, notadamente na fase da transferência da tecnologia, houve grande 
participação de pesquisadores e técnicos da Empresa e de outras instituições parceiras, que 
contribuíram para a diversificação de especialistas, além da facilitação da adoção das técnicas e 
processamento semimecanizado da castanha de caju. 
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O projeto foi a estruturação da cadeia produtiva do caju a partir das organizações coletivas 
dos agricultores familiares, as quais são as responsáveis pelo processamento de castanha em 
minifábricas através de ações direcionadas para a sua modernização, aumento da eficiência e 
produtividade, de forma a torná-las competitivas no mercado interno e para a exportação. 
 

A partir dos anos 2000, houve uma revitalização da tecnologia, com apoio da Fundação 
Banco do Brasil. À FBB e à Embrapa somaram-se o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), o Banco do Nordeste, os produtores de equipamentos, os metalúrgicos e os 
distribuidores de amêndoa, consolidando uma parceria entre entidades públicas e privadas (FBB, 
2010). 

 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade Sim 0,50 0,50 0,50 
8. Interatividade Sim 3,00 3,00 3,00 
9. Know-who Sim 0,50 0,50 0,50 
10. Fontes de recursos Sim 3,00 3,00 3,00 
11. Redes comunitárias Sim 1,00 1,00 1,00 
12. Inserção no mercado Sim 1,00 1,00 1,00 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base nos valores apresentados na Tabela 5.1.2, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério relações com interlocutores. 

 
Além do lançamento dos clones de cajueiro-anão precoce, a tecnologia de minifábricas de 

processamento semimecanizado de castanha de caju foi, seguramente, a que mais impactou nas 
relações da Embrapa Agroindústria Tropical com os interlocutores de toda a cadeia produtiva do 
caju. Inicialmente, a tecnologia motivou o surgimento de parcerias com grandes industriais 
cearenses, a exemplo do Grupo J. Macedo, envolvido diretamente no desenvolvimento da 
tecnologia. E algumas metalúrgicas do setor passaram a fabricar e comercializar os equipamentos 
componentes da minifábrica. 
 

No desenvolvimento do processo e tecnologia, participaram diversos agentes da cadeia 
produtiva do caju, em parceria com a Embrapa Agroindústria Tropical, como metalúrgicos, 
distribuidores de amêndoa e entidades públicas, em especial a extensão rural. Bancos de 
desenvolvimento regional e prefeituras municipais ofereceram apoio e suporte à implantação das 
minifábricas. 
 

A implantação do sistema de minifábrica motivou pequenos produtores de castanha a 
industrializarem a sua própria matéria-prima, exemplo seguido por associações comunitárias e 
cooperativas de pequenos produtores, permitindo agregar valor à sua produção de castanha, 
criando empregos e renda na zona rural, em consonância com os objetivos dos programas de 
agricultura familiar. 
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5.2. Capacidade científica e tecnológica 
A capacidade científica e tecnológica diz respeito à capacidade instalada de infraestrutura e instrumental metodológico, bem como 
às contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições instrumentais e 
pessoais. Os critérios de capacidade científica e tecnológica são: instalações (métodos e meios) e recursos do projeto (captação e 
execução). 
 
Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 1,20 1,20 1,20 
14. Infraestrutura operacional Sim 1,20 1,20 1,20 
15. Instrumental operacional Sim 1,20 1,20 1,20 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,00 0,00 0,00 
17. Informatização Sim 0,20 0,20 0,20 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,60 0,60 0,60 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2.1, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério instalações. 

 
Até o advento da tecnologia de minifábricas, quase a totalidade das castanhas de caju 

produzidas no Nordeste eram processadas pelas grandes fábricas. Com a nova tecnologia, o quadro 
mudou drasticamente. A Embrapa aprimorou o processo de beneficiamento de castanha de caju 
em pequena escala em parceria com o desenvolvimento de uma linha de máquinas, equipamentos, 
utensílios e insumos que resultaram na obtenção de produtos com melhores atributos de qualidade 
(integridade, cor e sabor) da amêndoa obtida no final do processamento, e nas melhores condições 
e segurança no trabalho para os trabalhadores. 
 

Ainda em 1996 foi instalada uma fábrica-escola no Campo Experimental de Pacajus, Ceará 
(Foto 20), pertencente à Embrapa Agroindústria Tropical, onde foram realizados centenas de 
treinamentos para agentes multiplicadores e operários de fábricas de assentamentos rurais, 
associações e cooperativas. 

 

Foto 20. Fábrica-escola de processamento de castanha de caju. Pacajus/CE. 
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Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 1,20 1,20 1,20 
20. Instrumental (ampliação) Sim 1,20 1,20 1,20 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,40 0,40 0,40 
22. Contratações  Sim 0,40 0,40 0,40 
23. Custeios Sim 1,20 1,20 1,20 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base nos valores apresentados na Tabela 5.2.2, avalie e comente os resultados obtidos ao analisar qualitativamente os 
componentes do critério recursos do projeto. 

 
A tecnologia foi devidamente implantada e adotada pelos produtores de caju da região 

Nordeste, notadamente nos Estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, com a construção 
de cerca de quarenta minifábricas, com o apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil (FBB), apoio 
logístico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e apoio técnico de 
produtores de equipamentos, consolidando uma parceria entre entidades públicas e privadas. 

 
5.3. Capacidade organizacional 
A capacidade organizacional provê a verificação das contribuições do projeto de desenvolvimento tecnológico para otimizar os 
mecanismos de aprendizagem e compartilhamento de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente 
operacionalização das atividades de pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os critérios que integram esse aspecto são: 
equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão. 

 

Tabela 5.3.1: Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Cursos e treinamentos Sim 3,00 3,00 3,00 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 1,00 1,00 1,00 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 0,00 0,00 0,00 
27. Participação em eventos Sim 3,00 3,00 3,00 
28. Organização de eventos Sim 1,50 1,50 1,50 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,50 0,50 0,50 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.1, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério equipe/rede de pesquisa. 

 
A Embrapa fez o acompanhamento técnico na elaboração dos projetos comunitários, 

incluindo a estrutura das instalações físicas, fluxograma e escala de produção e na indicação de 
mercado para produtos obtidos. 
 

O trabalho construído junto com os agricultores familiares promoveu a melhoria da 
produção, a qualificação do beneficiamento e processamento do caju e a comercialização da 
produção diretamente pelas próprias cooperativas das famílias agricultoras, mostrando que é 
possível construir uma nova forma de economia. 
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Tabela 5.3.2: Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 3,00 3,00 3,00 
31. Número de participantes Sim 3,00 3,00 3,00 
32. Unidades demonstrativas Sim 3,00 3,00 3,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,00 3,00 3,00 
34. Projetos de extensão Sim 0,50 0,50 0,50 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,50 0,50 0,50 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base no valor apresentado na Tabela 5.3.2, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério transferência/extensão. 

 
Foram realizados programas na mídia (Dia de Campo na TV, Prosa Rural) e diversos cursos 

referentes à tecnologia, bem como existe uma fábrica-escola instalada no Campo Experimental de 
Pacajus (Ceará), da Unidade (como “unidade demonstrativa” e para treinamentos; também as 
próprias novas minifábricas instaladas serviram como unidades de aprendizagem e divulgação da 
tecnologia). 
 

Em destaque, conforme supracitado: Dia de Campo na TV (2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=UxpZnN2Yqdc&feature=youtu.be; Prosa Rural (2005): 
https://www.embrapa.br/prosa-rural/busca-de-noticias/-/noticia/2669115/prosa-rural---
minifabricas-de-castanha-de-caju. 
 

Os cursos e demais eventos relacionados à tecnologia, ao longo dos anos, foram registrados 
no Sistema de Eventos da Embrapa (Sieve), bem como serviram de base para diversos trabalhos 
acadêmicos. 

 
5.4. Produtos de P&D 
Os resultados finalísticos do projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são verificados nesse aspecto, em consideração dos 
produtos de P&D e dos produtos tecnológicos. Os critérios avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos. 

 

Tabela 5.4.1: Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 1,00 1,00 1,00 
37. Artigos indexados Sim 1,00 1,00 1,00 
38. Índices de impacto (WoS) Sim 0,00 0,00 0,00 
39. Teses e dissertações Sim 1,00 1,00 1,00 
40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 1,00 1,00 1,00 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base no valor apresentado na Tabela 5.4.1, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério produtos de P&D. 

 
Após a implantação da fábrica-escola em Pacajus, com o objetivo de difundir a tecnologia de 

processamento semimecanizado de processamento de castanha, foram realizados ensaios de 
pesquisa que geraram informações para o desenvolvimento de dissertações de mestrado, capítulos 
de livro e artigos científicos, além da divulgação em eventos como feiras tecnológicas, simpósios e 
congressos. 
 



                Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)      27 

 

 

Relatório de avaliação dos impactos da tecnologia “Minifábrica de processamento de castanha de caju” 

Desse modo, foram realizadas algumas publicações técnicas e técnico-científicas referentes 
à tecnologia, bem como sua apresentação em eventos, disponíveis no Sistema de Gestão do Acervo 
Documental e Digital da Embrapa (Ainfo) e em outras plataformas. 

 
Tabela 5.4.2: Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros Sim 3,00 3,00 3,00 
42. Variedades/linhagens Sim 0,00 0,00 0,00 
43. Práticas metodológicas Sim 1,00 1,00 1,00 
44. Produtos tecnológicos Sim 1,00 1,00 1,00 
45. Marcos regulatórios Sim 1,00 1,00 1,00 

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Com base no valor apresentado na Tabela 5.4.2, avalie e comente o resultado obtido ao analisar qualitativamente os componentes 
do critério produtos tecnológicos. 

 
Foram desenvolvidos alguns produtos e metodologias decorrentes da tecnologia, com duas 

patentes concedidas pelo INPI (para processo e máquina decorticadora de castanha de caju). 
 
 Patentes concedidas pelo INPI: 
 

1) Máquina decorticadora da castanha de caju por mecanismo cilíndrico de compressão, PI 
0503533-3 A2, 25/04/2005 (https://www.escavador.com/patentes/404676/maquina-
decorticadora-da-castanha-de-caju-por-mecanismo-cilindrico-de-compressao); 

 
2) Máquina e processo de decorticação de castanha, PI 0604152-3 A2, 06/05/2008 

(https://www.escavador.com/patentes/377835/maquina-e-processo-de-decorticacao-de-
castanha). 

 
Além das patentes, a nova tecnologia ensejou a publicação de vários documentos, estudos 

socioeconômicos, manuais de procedimentos, dissertações, capítulos de livros etc. Destaca-se a 
participação da Embrapa Agroindústria Tropical na redação e elaboração de duas portarias 
ministeriais sobre seleção, classificação e comercialização de castanhas e amêndoas de castanhas 
de caju para o mercado interno. 
 

Estes e outros documentos decorreram da necessidade premente de divulgação do novo 
modo, não artesanal, de processar castanha de caju e, sobretudo, da demanda da sociedade para 
aquisição de produto (ACC) de melhor qualidade, pois o sistema semimecanizado de processamento 
de castanha de caju permite a obtenção de amêndoas de qualidade superior (cor e sabor 
diferenciados), além de maior percentagem de amêndoas inteiras quando comparado ao obtido no 
sistema mecanizado empregado nas grandes fábricas. 
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5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 
Tabela 5.5.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

6,68 6,68 6,68 
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
 

Faça uma análise do índice final de impacto do desenvolvimento institucional gerado pelo AMBITEC no qual são agregados e 
ponderados os coeficientes anteriormente comentados (média ponderada dos Itens 5.1.1 a 5.4.2). 

 
 O índice de impacto no desenvolvimento institucional das minifábricas de processamento de 
castanha de caju, pontuado em +6,68 numa escala de ±15,00, foi positivo durante todo o período 
de desenvolvimento, transferência e adoção da tecnologia, e representa o benefício gerado pela 
Embrapa e parceiros interna e externamente, bem como o avanço e adequação desta tecnologia no 
dia-a-dia dos produtores envolvidos. Foi calculado tendo por base a totalidade dos dados obtidos 
em consenso junto aos especialistas. 
 
 Conforme calculado na planilha AMBITEC-Agro, os índices específicos dos aspectos globais 
avaliados foram: 
 

 Capacidade relacional: +8,00; 
 Capacidade científica e tecnológica: +4,40; 
 Capacidade organizacional: +11,00; 
 Produtos de P&D: +5,00. 

 
Nesta avaliação, conforme indicado e comentado nos itens acima, destacaram-se 

positivamente alguns critérios: Adoção metodológica (aspecto relações de equipe/rede de 
pesquisa); Fontes de recursos (aspecto relações com interlocutores); Cursos e treinamentos (aspecto 
transferência/extensão); Exposições na mídia/artigos de divulgação (aspecto 
transferência/extensão); e Patentes/registros (aspecto produtos tecnológicos). 
 
 E, como exemplo concreto do desenvolvimento institucional alcançado, destacamos 
novamente a construção da fábrica-escola no Campo Experimental de Pacajus/CE, pela Embrapa 
Agroindústria Tropical e parceiros, ainda em meados dos anos 90, que propiciou diversos 
treinamentos aos agentes multiplicadores e produtores bem como o próprio desenvolvimento da 
tecnologia para seu posterior lançamento e reconhecimento, na década seguinte. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dados os resultados obtidos nas avaliações dos diversos tipos de impactos identificados e analisados nas seções anteriores (Itens 3, 
4 e 5), faça as conclusões e considerações finais, apontando as perspectivas de adoção futura da tecnologia. 
Quanto à avaliação em si, ressaltar eventuais impactos ainda não estimados da tecnologia sob avaliação que devem ser analisados 
futuramente. 

 
O projeto para o desenvolvimento da tecnologia de minifábrica de processamento de 

castanha de caju teve como base metodológica a difusão de tecnologias agroindustriais para o 
processamento e comercialização da amêndoa de castanha de caju em sistema de minifábrica, com 
vistas à implantação de unidades múltiplas para a inserção do produto em mercados em condições 
de igualdade com o processamento em escala. Dentre os aspectos positivos alguns carecem de mais 
detalhes, pela especificidade econômica e relevância social que apresentam, e um desses aspectos 
é a participação de mulheres e jovens na produção e na gestão das organizações. 
 
 Do ponto de vista econômico, no comparativo realizado entre as minifábricas e a produção 
artesanal, identificou-se que a alavancagem operacional foi da ordem de 40%. Verificou-se, 
também, que o investimento realizado pela Embrapa foi devidamente compensado, mesmo 
considerando uma série histórica de ganhos líquidos com as minifábricas de apenas quatro anos, 
conforme cálculos realizados para a taxa interna de retorno, valor presente líquido e relação 
benefício/custo. 
 

Os produtores adotantes da tecnologia ainda recebem assistência técnica da Embrapa 
Agroindústria Tropical e Sebrae, incrementando os seus resultados positivos, o que não ocorre com 
as unidades de processamento artesanais. A tendência é que haja mais adotantes da tecnologia da 
Embrapa nos próximos anos, melhorando aspectos de toda a cadeia produtiva da castanha de caju. 
 
 Por fim, conclui-se que três fatores têm sido fundamentais para o êxito no funcionamento 
das minifábricas: a consolidação da estrutura econômica de produção e de organização coletiva, a 
efetiva participação dos agricultores familiares, e a atualização tecnológica e constante melhoria 
dos pomares. Ou seja, percebe-se que as comunidades rurais que conseguiram funcionar melhor 
em temos de resultados nas várias fases da cadeia produtiva do caju foram as que apresentaram a 
maior adesão dos agricultores familiares. Desse modo, as minifábricas atuam na inserção produtiva 
dos agricultores familiares e pequenos cajucultores em geral, contribuindo sobremaneira para a 
redução da pobreza rural em seus diversos territórios de influência. 
 

Os impactos na cadeia produtiva, econômicos, socioambientais e no desenvolvimento 
institucional foram aqui apresentados, caracterizando a importância dessa tecnologia para o 
agronegócio da castanha de caju no Brasil. 
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7. FONTE DE DADOS 
 

Informe a fonte dos dados usados na avaliação, em especial o procedimento utilizado na coleta de dados. Cite as fontes: entrevistas 
a produtores, levantamentos realizados pela própria equipe de avaliação de impactos ou por outras instituições, informações 
fornecidas por cooperativas, etc. Caso a equipe tenha consultado usuários da tecnologia, informe o número de entrevistas realizadas, 
o perfil destes, se são produtores familiares (pequena escala e pouco vinculados ao mercado) e ou produtores patronais (médios e 
grandes, e basicamente orientados ao mercado) e, ainda, liste os municípios onde as entrevistas foram realizadas. A Tabela 7.1, 
baseada no modelo enviado pela Embrapa Cerrados, pode ser usada como referência. A Tabela 7.2 se refere aos entrevistados das 
instituições de pesquisa envolvidas no desenvolvimento da tecnologia. 

 
Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Aracati CE 1    1 

Aracoiaba CE 2    2 

Chorozinho CE 1    1 

Ocara CE 3    3 

Pacajus CE 3    3 

Serra do Mel RN 2    2 
Total      12 

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
 

Comente sobre a forma de coleta dos dados. 

 
 Foram realizadas entrevistas presenciais com produtores de castanha de caju, tanto em 
sistemas “tradicionais” (artesanais) quanto em minifábricas “padrão Embrapa” – para obtenção de 
dados e comparação dos métodos utilizados –, com preenchimento de questionários pela equipe 
de campo, observação dos locais e tiragem de fotos. 
 
 Os produtores entrevistados foram considerados “pequenos”, pois suas produções são 
essencialmente familiares, incluindo a mão de obra (permanente e temporária), suas áreas de 
produção estão abaixo de 10 ou 20 hectares (PESSOA e LEITE, 2013; SERRANO, 2016) e atendem aos 
critérios gerais para crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) para pequenos produtores (Decreto Nº 1.946, de 28 de junho de 1996, e legislação 
posterior). 
 
 Locais visitados e produtores entrevistados: 
 

1- Padrão Embrapa: Assentamento Che Guevara (ou São José II) (Ocara/CE, 4°26'56"S 38°27'52"W). Sr. 

Francisco (presidente Cooperativa/Associação). 

2- Padrão Embrapa: Cooperativa Central (Pacajus/CE), Sr. Raimundo (presidente). Minifábrica e 

“distribuição” geral. 

3- Padrão Embrapa: Minifábrica (não artesanal), Sr. Mickael (Pacajus/CE, bairro Lagoa Seca). 

4- Padrão Embrapa: Minifábrica (não artesanal), Sr. Paulo (Pacajus/CE, Parque Boa Esperança). 

5- Padrão Embrapa: Minifábrica (não artesanal), Sr. Israel e Sr. Jacó (Sereno de Cima, Ocara/CE). 

6- Padrão Embrapa: Copazel - Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço Ltda. (Triângulo, Chorozinho/CE, 

4°20'11"S 38°28'21"W), Sr. Ronaldo (presidente) e Sr. Marcos (diretor de produção). 

7- Padrão Embrapa: Assentamento Aroeira Vilani (Aracati/CE). Cooperativa de agricultores (Foto 21, 

abaixo). 
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8- Tradicional: Sra. Lúcia (Novo Serrote, Ocara/CE). 

9- Tradicional: Sr. Célio (Assentamento Antônio Conselheiro, Aracoiaba/CE; ponto de venda de 

produtos, à beira da estrada, Fotos 5 e 6, acima). 

10- Tradicional: Sra. Terezinha (Córrego do Quixiche, Aracoiaba/CE). 

11- Tradicional: Pequeno produtor local (Vila Sergipe, Serra do Mel/RN). 

12- Tradicional: Pequeno produtor local (Vila Santa Catarina, Serra do Mel/RN). 

 
 

Foto 21. Minifábrica de cooperativa de agricultores (Aracati/CE). 

 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Agroindústria Tropical CE Fortaleza Pesquisador 2 

Total    2 
Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 7.2, caso haja necessidade. 
 

Comente sobre a forma de coleta dos dados. 

 
 Foram realizadas entrevistas presenciais conjuntas, buscando o consenso nas avaliações, e 
incluindo o preenchimento dos índices de impactos no desenvolvimento institucional e comentários 
textuais, com os seguintes colegas pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical: 
 

 Antônio Calixto Lima, especialista (desenvolvedor da tecnologia); 
 Francisco Fábio de Assis Paiva, membro da equipe do projeto, líder. 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 
 

Informe os nomes dos membros da equipe responsável pela elaboração deste, indicando o papel de cada membro (tipo de avaliação 
ou item do relatório). Apresente também a origem (não os nomes) das pessoas externas à Unidade consultadas para opinar sobre os 
impactos da tecnologia (Exemplo: EMATER, Cooperativas, Empresas privadas, produtores, etc.). 

 
Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função 

1 João Bosco Cavalcante Araújo 
Análise Socioambiental; coordenador do grupo 
de trabalho (O. S. CNPAT nº 44/2019) 

2 Carlos Wagner Castelar Pinheiro Maia Análise Econômica 

3 Sérgio César de França Fuck Júnior 
Análise do Desenvolvimento Institucional; 
edição e revisão 

 
Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 

1 Antônio Calixto Lima 
Embrapa Agroindústria Tropical; 
especialista (desenvolvedor da tecnologia) 

2 Francisco Fábio de Assis Paiva 
Embrapa Agroindústria Tropical; 
membro da equipe do projeto, líder 

3 Francisco de Assis Marinho 
Embrapa Agroindústria Tropical; 
apoio em campo 

- (Pessoas externas à Unidade consultadas) (Listadas no item 7.1 deste relatório) 
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