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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título 

 

Cultivar de Coco - BRS 001 

 

1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 

Eixo de Impacto do VI PDE 

 Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 

X Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 

 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 

 Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 

 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

 

A cultivar de coco BRS 001 (figuras 1 e 2), é um híbrido intervarietal1 simples entre o coqueiro Anão 

Verde do Brasil Jiqui - AVeBrJ (planta polinizada) e o coqueiro Gigante do Brasil da Praia do Forte – GBrPF 

(pólen utilizado na hibridação). É produto do programa de melhoramento genético da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros e apresenta características intermediárias às dos seus parentais o AVeBrJ  e GBrPGF. 

Segundo Ferraz et al. (2009a) o número de frutos/planta/ano dessa cultivar varia de 80 a 130, o que 

supera e muito, os coqueiros gigantes ora explorados no país. É considerada precoce, pois inicia seu 

florescimento por volta do terceiro ano de idade, alcança produção média da água de coco, aos 7 e 8 meses de 

maturação do fruto, de 487,72 mL/fruto e 524,85 mL/fruto respectivamente, e o fruto seco tem peso médio de 

1.864,65 g, com noz de 936,40 g e polpa e albúmen de 332,12 g/fruto. Indicada geograficamente para plantio 

nas regiões norte, nordeste e sudeste do país predominantemente nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. 

Recomendado para áreas que apresentem temperatura média de 27ºC, luminosidade média de 2.000 horas de 

luz/ano, umidade do ar de 60%, precipitação variando de 1.500mm a 2.000mm/ano, de forma que é 

considerado ideal para a planta 150 mm/mês em média. Abaixo dessa situação pode ser necessária irrigação 

suplementar (Ferraz, 2009a). 

O híbrido de coco BRS 001 é uma cultivar indicada para plantio nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste 

do país predominantemente nos biomas Mata Atlântica e Amazônia. É recomendado para áreas que 

apresentem temperatura média de 27ºC, luminosidade média de 2.000 horas de luz/ano, umidade do ar de 

60%, precipitação variando de 1.500mm a 2.000mm/ano, com média ideal de 150mm/mês – abaixo da qual 

pode ser necessária irrigação suplementar (Ferraz, 2009a).  

É apontada para cultivo pela agricultura familiar e empresarial, e seus frutos podem ser consumidos in 

natura ou processados pela agroindústria alimentícia, de cosméticos, automobilística, de energia renovável, no 

ramo farmacêutico, na agricultura, urbanismo e Engenharia civil além do segmento artesanal (Oliveira; Araújo, 

2018) devido às suas características descritas acima. Essa versatilidade dos coqueiros híbridos se dá pela 

                                            
1
 Do cruzamento entre variedades (anão x gigante) e dentro da variedade (anão verde x anão amarelo, gigante 

do Brasil x gigante da Polinésia), se obtêm os híbridos intervarietais e intravarietais respectivamente (Cintra et 

al, 2009). 
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possibilidade de colheitas de frutos tanto para indústria e varejo do coco seco (11-12 meses), como também 

para consumo de água de coco (7-8 meses) seja in natura ou envasada pela indústria e pequenos 

estabelecimentos, adaptando-se às oscilações de preço de mercado do coco e eventos climáticos, gerando 

também aproveitamento de seus coprodutos; e conforme informações dos produtores a BRS 001 bom 

rendimento e desempenho nessas atividades. 

O BRS 001 é produzido e ofertado no mercado formal por empresa produtora de mudas e sementes 

de coco certificadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), servindo de insumo 

para produtores rurais de coco e agroindústrias da cadeia produtiva do coco que produzem sua própria 

matéria-prima. Portanto, esta tecnologia faz parte do primeiro dos cinco principais elos da cadeia produtiva 

agrícola, os fornecedores de insumos, que juntamente com produtores rurais, processadores agroindustriais, 

comércio atacadista, comércio varejista e mercados consumidores compõem essa cadeia.  

 

Quanto à situação da propriedade intelectual, o híbrido BRS 001 não foi passível de proteção no Brasil 

devido à falta de descritores morfológicos do coco à época do seu lançamento, sendo, portanto, considerada 

de domínio público, podendo ser produzida e comercializada sem ganhos econômicos para a Embrapa na 

forma de royalties. Entretanto, os campos de produção de mudas e sementes para comercialização devem ser 

informados e certificados pelo Mapa, seguindo suas normativas de qualidade. 

 

 

Figura 1. Plantio de coqueiro BRS 001 aos 9 anos de 

idade em área de produtor.  

Destinação: venda de coco seco.                                                    

Município: Acaraú/CE                                                                        

Foto: João Carlos dos Santos, nov/2019 

Figura 2. Colheita e descasque de coco BRS 001 aos 

5 anos em área de produtor.  

Destinação: venda de coco seco                                                   

Município: Alto do Rodrigues/RN                                                   

Foto: João Carlos dos Santos, nov/2019. 

 

O coqueiro híbrido é superior ao gigante principalmente quanto a características de maior interesse 

agronômico, econômico e de uso agroindustrial, como precocidade, porte, produção de frutos, peso da copra 

(albúmen sólido – polpa desidratada a 6% de umidade), quantidade de óleo, teor de ácido láurico e tamanho 

de frutos, entre outras (Cintra et al., 2009). A partir dessa perspectiva, programas de melhoramento brasileiros 

e empresas privadas importaram nos anos de 1980, sementes híbridas intervarietais da Costa do Marfim para 

plantios em larga escala e, paralelamente, para trabalhos experimentais conduzidos pela Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, no que seria a implantação do Banco Ativo de Germoplasma – Bag Coco e anos mais tarde os 

trabalhos de melhoramento da Unidade (Ramos et al., 2018; Siqueira, 2006). 

Para fins da presente avaliação de impactos, as tecnologias de comparação com a BRS 001 serão 

híbridos PBs, provenientes da Costa do Marfim, e o coqueiro gigante.  Os híbridos da Costa do Marfim, cujas 

características constam da tabela abaixo, são conhecidos pela sua estabilidade de produção em ambientes 

menos favoráveis devido à sua rusticidade, havendo vários pomares de híbridos PB em produção no Brasil, 

inclusive nas grandes agroindústrias alimentícias nacionais.  

Portanto, estudos comparativos de aspectos vegetativos e de produção, entre híbridos intervarietais o 

da Embrapa Tabuleiros Costeiros (BRS 001, BRS 002 e BRS 003) com os PBs (PB 111, PB 113, PB 121, PB 122, PB 

132 e PB 213) são importantes para decisões de investimento em produção, como também em melhoramento 
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genético. No quadro 1 são apresentadas características distintivas médias dos híbridos PB da Costa do Marfim e 

das cultivares da Embrapa BRS 001, BRS 002 e BRS 003. 

 

Quadro 1. Aspectos de produção dos híbridos de coco utilizados em plantios no Brasil  

Híbrido 

Peso (g) 
Espessura 

(cm) 

Produção 

de frutos 
Fruto Fibra Noz Coque 

Albúmen 

sólido 

Albúmen  

líquido 

Albúmen 

sólido 

AABrG x  GBrPF(1) 110,8 1.368,3 702,3 666,0 303,9 303,9 184,5 1,28 

AABrG x  GOA 106,1 1.415,5 720,4 695,2 313,1 313,1 201,1 1,30 

AABrG x  GPY 108,1 14.15,2 693,3 721,8 331,3 331,3 208,9 1,31 

AABrG x  GRL 113,7 1.435,9 708,2 727,6 329,8 329,8 211,2 1,31 

AVBrG x  GBrPF(2) 105,7 1.411,8 710,9 700,9 309,1 309,1 197,8 1,30 

AVBrG x  GOA 103,9 1.450,2 737,2 713,0 327,8 327,8 195,2 1,30 

AVBrG x  GPY 101,1 1.492,3 798,5 693,2 315,5 315,5 183,8 1,31 

AVBrG x GRL 104,0 1.450,9 748,3 707,6 323,8 323,8 194,9 1,32 

AVeBrJ x GBrPF(3) 121,3 1.557,3 774,3 782,8 356,3 356,3 221,8 1,32 

Média 108,3 1.442,2 732,3 712,0 323,4 323,4 199,9 1,31 

 (1)
 BRS 002; 

(2)
 BRS 003; 

(3)
 BRS 001; 

Fonte: Aragão et al, 2018 

 

Prospecções sistemáticas têm sido feitas com agentes da cadeia de valor do coco em eventos 

regionais e locais para levantar os seus principais desafios, e de forma a buscar soluções dentro do programa 

de melhoramento genético da Embrapa Tabuleiros Costeiros. E os principais desafios identificados foram: o 

porte elevado das plantas de gigantes e híbridos acarretando (dificuldades na colheita); baixa produtividade da 

cultura; e a elevada idade dos coqueirais, alguns com mais de 80 anos, o que reduz drasticamente a 

produtividade e necessitam de renovação se o propósito do plantio é a produção para o mercado. Diante 

desses desafios, a BRS 001 apresenta-se como um híbrido de múltiplo uso e dupla aptidão para incremento da 

produção na implantação e renovação de coqueirais.  

 

1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 1996 

 

1.5. Ano de Lançamento: 2006 

 

1.6. Ano de Atualização da Tecnologia, se houver: - 

 

1.7. Ano de Início da Adoção:  

 

2011 
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1.8. Abrangência da adoção: 

Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL X AC - DF X ES - PR - 

BA X AM - GO - MG X RS - 

CE X AP - MS - RJ - SC - 

MA X PA X MT X SP X  

PB X RO -  

PE X RR - 

PI - TO - 

RN X  

SE X  

 

A distribuição das vendas de mudas e sementes do híbrido BRS 001 para os diversos estados 

brasileiros ao longo de 9 anos (2011-2019) se deram conforme mostra o quadro acima e as Figuras 3 e 4, a 

seguir. Essas figuras são mapas e tabelas dinâmicas2 que a Embrapa Tabuleiros Costeiros elaborou com o 

intuito de compreender a dinâmica da adoção da tecnologia e realizar a sua verificação de adoção. Tabelas e 

mapas serão disponibilizados na Intranet da Embrapa com informações sobre a espacialidade e a intensidade 

de adoção dessa cultivar nos diversos estados brasileiros a partir de informações da empresa produtora de 

mudas e sementes de coco, e atualizadas em novembro de 2019. As vendas no período corresponderam a 

503.834 mudas e 98.030 sementes, totalizando 601.864 unidades propagativas comercializadas (2011-2019). 

Conhecer a abrangência da adoção é importante para definição de estratégias para os estudos de campo, como 

também, é a partir da adoção que se determina o benefício econômico atribuído à tecnologia em análise. 

 

 

Figura 3. Material genético comercializado de BRS 001 (2011-2019) 

         Elaboração: Embrapa Tabuleiros Costeiros  

                                            
2  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTE4ZjQ3ZTItY2M2NS00MWI5LTgyZTMtN2Y0ZmI1NGFjZWMyIiwidCI6

IjM5MjExNTY2LTI0OWYtNDY1Ny1iYWM0LTVhZGY5NzI4MWYzYSIsImMiOjF9 Acesso em: out/2019. 
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Em relação à distribuição espacial do material genético, treze estados foram compradores no período 

estudado e temos uma forte concentração da demanda pela tecnologia nos estados do Ceará, Bahia e Rio 

Grande do Norte que juntos somam aproximadamente 76,50% de todo material adotado (mudas e sementes), 

com 49,54% e 26,96%, correspondendo ao Ceará e Bahia respectivamente. Logo após, com relativa relevância, 

o Rio Grande do Norte com 10,29% aproximadamente e os 13,21% restantes se distribuem de maneira residual 

entre os estados, sendo as vendas para São Paulo, Sergipe e Mato Grosso com os menores percentuais (Figura 

4).  

 

Figura 4. Estados compradores de BRS 001 (2011-2019) 

    Elaboração: Embrapa Tabuleiros Costeiros  

 

Comparado ao ranking da figura 5 com as vendas de híbridos (figura 4), o estado do Espírito Santo é 

aquele dentre os 5 estados brasileiros com maior produção, entretanto sem registros de vendas da BRS 001. Os 

estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará possuem registros de vendas.    

 

 

Figura 5. Ranking dos estados do Brasil por quantidades produzidas de coco 

Fonte: Censo IBGE (2017) 
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A partir das Figuras 6a e 6b observa-se que o incremento médio anual de área implantada no Brasil 

com híbrido BRS 001, desde sua adoção em 2011, foi de 158 ha/ano (Figura 6a). No entanto, observou-se que 

este incremento não ocorreu de modo linear ao longo do período, mas sim de modo mais lento nos quatro 

primeiros anos de avaliação (2012 a 2015), com incremento médio anual de 99 ha/ano, do que nos quatro 

últimos (2016 a 2019), que apresentaram valores correspondentes a 247 ha/ano (Figura 6b). Portanto, há a 

perspectiva de ampliação de adoção para estados onde ainda não foram registradas vendas, aumentando 

assim a influência da tecnologia e seu impacto na cadeia de valor do coco. 

 

(a) 

(b) 

Figura 6. Variação da área implantada com o híbrido intervarietal de coqueiro BRS 001 no Brasil3 

Fonte: elaboração própria 

 

9. Beneficiários 

Empresas produtoras de mudas e sementes, empresas produtoras de coco, agricultores familiares e 

patronais, agroindústrias processadoras, órgãos governamentais de desenvolvimento agropecuário, órgãos 

governamentais de segurança fitossanitária, órgãos de assistência técnica e extensão rural, instituições não 

governamentais dedicadas ao desenvolvimento da agricultura familiar. 

 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 

2.1 Cocoicultura Mundial 

A cultura do coqueiro tem importância para economia agrícola nacional e internacional devido 

principalmente a aspectos socioeconômicos de geração de emprego e renda nas áreas de produção, como 

também no encadeamento com outros elos da cadeia de valor do coco como aqueles apontados por Cuenca 

(2018), seguidos de exemplos de agentes dos agroserviços oferecidos em cada etapa: processamento (agentes 

das indústrias – intermediários na aquisição de matéria-prima e indústrias processadoras locais ou regionais), 

armazenamento (pequeno intermediário e atacadista do interior – ações de pós-colheita), envasamento e 

embalagem (grande atacadista e intermediário, indústrias locais e regionais), transporte (fornecedores de 

transporte e logística), e distribuição para mercados internos e externos (comerciantes no varejo e atacado), 

                                            
3 Alinha pontilhada no gráfico se refere à regressão de 2012 a 2015 e a linha contínua diz respeito à período de 

2016 a 2019. 
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além daqueles agentes ligados à produção (fornecedores de sementes, mudas, insumos, máquinas e 

implementos agrícolas) e toda a mão de obra envolvida nos processos. Ainda segundo Cuenca (idem), o fruto 

do coqueiro, à exceção do que vai diretamente para a indústria, é objeto de até quatro transações comerciais 

para chegar ao consumidor final dentro dos elos descritos acima. 

Dados do FAOSTAT (2018) mostram que em 2017 aproximadamente 76% da área colhida com a 

cultura do coqueiro no mundo está na Ásia (países ranqueados abaixo) e que 77% da produção mundial de 

coco concentra-se em quatro países: 1º Indonésia (31,06%) e 2º Filipinas (23,00%) no sudeste asiático, e 3º 

Índia (18,77%) e 4º Sri Lanka (4,22%) situados na Ásia Meridional; já o Brasil, passou de quarto para quinto 

produtor mundial do fruto em 2017, posição assumida pelo Sri Lanka. O Brasil contribui com 3,8% do total da 

produção no mundo (1,7% da área colhida). Esta produção, por sua vez, correspondeu a 83% da produção na 

América do Sul em 2017. 

Examinando-se a série de evolução do rendimento de 2010 a 2017, ainda segundo os dados da FAO 

sistematizado por Brainer (2018), percebe-se que embora o Brasil tenha diminuído a área colhida e a 

quantidade produzida com a cultura, a produtividade média brasileira ainda é maior que a dos seis países 

maiores produtores de coco nos anos selecionados (Figura 7), chegando em 2010 a ser mais que o dobro 

(10.336 kg/ha) da produtividade média atingida pelo Sri Lanka (5.041 kg/ha), quarto colocado no ranking 

mundial de produção. Por sua vez, o Vietnã foi o país que mais se aproximou das produtividades do Brasil no 

período, quase alcançado o rendimento brasileiro nos anos de 2016 e 2017, com percentuais de 88 e 93% do 

total, respectivamente, embora sua área colhida seja aproximadamente 1/3 menor que a brasileira. Em geral, o 

aumento observado na produção mundial é resultado do aumento da área dedicada à cultura nos maiores 

países produtores.  

 

 

Figura 7. Evolução do rendimento dos principais produtores mundiais de coco, no período de 2010 a 2017. 

Fonte: Brainer (2018) a partir de dados da FAOSTAT (2018) 

 

Avaliando o cenário produtivo mundial, Martins e Cuenca (2018) citando Adkins et al. (2006), 

explicitam que 90% da produção de coco no mundo advém de 11 milhões de produtores, a maioria pequenos 

agricultores com áreas de até 5 ha segundo o Censo Agropecuário 2017, no Brasil, existem 37.515 

estabelecimentos agropecuários com plantio de coco (50 pés ou mais). Destes, 26,9 mil (71,87%) são 

caracterizados como agricultura familiar e, portanto, provavelmente utilizam mão de obra familiar quase que 

exclusivamente.  

É necessário considerar, todavia, que há diferenças significativas nos acesso dos produtores aos 

fatores de produção para a cultura do coco tais como: terra com características importantes à cultura, sistemas 

de produção diferenciados (mais e menos tecnificados), cultivares (híbridos e anões) utilizadas, questões 

edafoclimáticas, a incidência de pragas e doenças, origem e qualificação da mão de obra, investimento 

(capital), subsídios governamentais, e esses fatores combinados, afetam a produção e produtividade dos 

plantios, que por sua vez, influenciam e são influenciados pelas forças dos mercados locais e globais.  
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2.2 Cocoicultura no Brasil 

 

Como discutido no item anterior, a cultura do coqueiro no Brasil apresenta o maior rendimento médio 

em quilogramas por unidade de área dentre todos os países produtores no mundo. Entretanto, há uma grande 

variação espaço-temporal do rendimento médio no contexto nacional entre regiões de produção e ao longo 

das décadas analisadas (1988-1998-2008-2018). A variação na produtividade média no contexto nacional está 

representada na tabela 2.1 e na Figura 8.  

 

Tabela 2.1. Rendimento médio da produção brasileira (Frutos por Hectare) 

País/ 

Regiões 
1988 1998 

Variação% 

produtividade 

(1998-1988) 

1998 2008 

Variação% 

produtividade 

(2008-1998) 

2018 

Crescimento % 

produtividade 

(2018-2008) 

Brasil 3.533 4.287 21,30% 4.287 7.488 74,67% 7.873 5,14% 

Norte 6.155 8.988 46,00% 8.988 9.203 2,39% 9.923 7,82% 

Nordeste 3.377 3.664 8,50% 3.664 6.495 77,27% 6.895 6,16% 

Sudeste 4.184 10.926 161,10% 10.926 14.507 32,78% 15.381 6,02% 

Sul - - - - 14.596 - 7.631 -47,72% 

Centro-

Oeste 
6.750 10.969 62,50% 10.969 12.276 11,92% 12.144 -1,08% 

  Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal – atualização em set/2019 

 

Aqui, cabe ressaltar que na primeira década avaliada (1988-1998) houve um aumento expressivo da 

produtividade em 3 das 5 regiões do país, com destaque para o Sudeste tendo o Espírito Santo como principal 

produtor e a região Centro-Oeste com o segundo maior percentual de crescimento com Mato Grosso e Goiás 

seus maiores produtores. Em terceiro, na primeira década analisada, está a região Norte com crescimento de 

46%. 

A década 1998-2008 foi a que apresentou maior percentual de rendimento médio em nível Brasil, 

elevado principalmente pelo crescimento de 77,27% na região Nordeste. Na última década avaliada (2008-

2018) observam-se os menores crescimentos de produtividade média, inclusive com decrescimento nas regiões 

Centro-Oeste e Sul. É importante salientar que embora haja redução acentuada do crescimento em 

produtividade no período, Sudeste e Norte possuem números expressivos superiores àqueles dos países 

maiores produtores de coco. 

A cultura ocupava em 2018 uma área de aproximadamente 200 mil ha com produção de 

aproximadamente 1,57 milhões de toneladas (IBGE-PAM, 2020) dispersa por quase todo Brasil, mas com uma 

concentração de área na região Nordeste (Tabela 2.2), sobretudo na baixada litorânea (região tradicional de 

cultivo) com áreas médias em torno de 10 ha por estabelecimento. O Nordeste representou, em 2018, 82,275% 

de toda área plantada com a cultura. Entre 1988 e 2008, a região foi perdendo espaço no agregado, mas a 

partir daí a tendência de crescimento da cultura em áreas não tradicionais parece ter perdido força. 

Embora seja uma expressiva área plantada, não é a área plantada destinada à colheita que chama 

atenção sobre a cultura nesse recorte de 30 anos; é a discrepância entre áreas de produção: umas muito 

próximas às práticas de extrativismo agrícola quando a variedade gigante é usada e, por outro lado, áreas de 

intenso uso de técnicas avançadas de manejo como irrigação, uso de agroquímicos e variedades anãs e 

híbridas. Nesse sentido, verifica-se na cocoicultura manchas produtivas regionais com rendimentos 

(produtividade) diversos em função dessas diferenças.  

No intervalo entre 1988 a 2008, a área destinada à colheita do coco cresce nacionalmente em torno 

de 45% (Tabela 2.2 e Figura 9), avançando em todas as regiões e seguindo uma tendência de plantios 

comerciais e replantios com cultivares anãs e híbridas em áreas antes ocupadas com coqueiros gigantes.  
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Figura 8.  Rendimento médio da produção brasileira (Frutos por hectare)  

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal – atualização em set/2019 

 

A partir da modernização do seu processo produtivo, com utilização intensiva de insumos, de 

tecnologia, implantação de grandes projetos em perímetros irrigados e utilização das variedades de coqueiro 

anão e híbrido, ampliou-se a produção e a produtividade até 2008. Originalmente plantado na região Nordeste, 

no intervalo observado na Figura 9, às áreas não tradicionais de cultivo começam a se expandir com velocidade 

nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste acelerando o uso das cultivares anãs e híbridas, pois essas áreas se 

caracterizam por serem mais tecnificadas que os plantios nordestinos. Esses fazem uso da variedade gigante na 

sua grande maioria (Tabela 2.3).  

 

Tabela 2.2.  Área plantada destinada à colheita para o Coco no Brasil (hectares) 

País/Regiões 1988 
Participação 

no total (%) 
1998 

Participação 

no total (%) 
2008 

Participação 

no total (%) 
2018 

Participação 

no total (%) 

Brasil 198.786 100% 239.893 100,00% 288.559 100,00% 199.624 100,00% 

Norte 10.454 5,26% 15.330 6,39% 31.388 10,88% 20.981 10,51% 

Nordeste 185.909 93,52% 215.114 89,67% 230.755 79,97% 162.236 82,27% 

Sudeste 2.411 1,21% 8.646 3,60% 22.475 7,79% 14.739 7,38% 

Sul -   -   68 0,02% 244 0,12% 

Centro-

Oeste 

12 0,01% 803 0,33% 3.873 1,34% 1.424 0,71% 

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal – atualização em set/2019 
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Figura 9. Área destinada à colheita do Coco no Brasil (Hectares) 

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal – atualização em set/2019 

 

Mesmo com a capacidade de uso mais eficiente dos fatores de produção materializada na sua 

produtividade agrícola, o custo muito inferior da produção dos países concorrentes, sobretudo os relativos à 

mão-de-obra, parametrizam os preços internacionais dos derivados do coco numa linha inferior ao custo médio 

mínimo de produção no Brasil. Aparentemente, a diminuição da área plantada nacional (-30% 

aproximadamente) entre 2008 e 2018 e o aludido arrefecimento da expansão da cultura em áreas tradicionais 

e não tradicionais são resultado desse fenômeno (Tabela 2.2 e Figura 9).  

Apesar do reconhecido crescimento pela demanda de água de coco e subprodutos do coqueiro, o 

SINDICOCO tem relatado em seus boletins mensais que está ocorrendo a substituição, pelas indústrias 

processadoras, da matéria prima nacional por produtos importados da Ásia e Oceania com preços mais 

vantajosos. Isso tem afetado os parâmetros de rentabilidade da cocoicultura nacional.  Somado a isso, 

podemos identificar no campo a tendência à verticalização das etapas produtivas nos segmentos agrícola e 

agroindustrial por parte de grandes empresas processadoras atuando na etapa agrícola, o que as torna ainda 

mais intensamente definidoras dos preços dos frutos.  

A produção de coco no Nordeste é realizada, geralmente, por pequenos e médios produtores e, nas 

demais regiões, o cultivo está sendo feito, em geral, por grandes e médios produtores, grandes empresas 

agrícolas e agroindustriais. Sendo o Nordeste grande concentrador da área e da produção com a cultura 

(Tabela 2.2, Figura 9 e Tabela 2.3), com significativo potencial de expansão da produção via ganhos de 

produtividade por meio da adoção de variedades mais eficientes, sua velocidade de mudança de patamar 

tecnológico seria estratégica para viabilizar a aos produtores nordestinos a concorrência externa.  

 

Tabela 2.3. Quantidade produzida de Coco no Brasil (Frutos)  

Regiões/ 

Ano 
1988 

Participação 

no total (%) 
1998 

Participação 

no total (%) 
2008 

Participação 

no total (%) 
2017 

Participação 

no total (%) 

Norte 64.348 9% 136.030 13,3% 288.444 13,4% 186.528 11,9% 

Nordeste 625.395 89% 787.611 76,7% 1.492.112 69,4% 1.155.783 74,0% 

Sudeste 10.076 1% 94.319 9,2% 325.004 15,1% 200.618 12,8% 

Sul - - -  905 0,0% 1.504 0,1% 

Centro-

Oeste 
81 0% 8.644 0,8% 42.857 2,0% 17.528 1,1% 

Brasil 699.900 100% 1.026.604 100,0% 2.149.322 100,0% 1.561.961 100,0% 

Fonte: IBGE/PAM 
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2.3 Utilização de sementes e mudas de cultivares Gigantes, Anãs e Híbridas 

Com relação ao desenvolvimento de cultivares internacionalmente, de 1950 a 1993 mais de 400 

híbridos foram desenvolvidos no mundo por programas de melhoramento (Bourdeix, 1999 citado por Batugal 

et al., 2009). Desses, Aragão et al. (2009) destacam que os principais híbridos intervarietais empregados no 

Brasil; e estes podem ser divididos em dois grupos, aqueles provenientes de melhoramento genético realizado 

na Costa do Marfim, África (B 111 - Anão Vermelho de Camarões x Gigante do Oeste Africano, PB 121 - Anão 

Amarelo da Malásia x Gigante do Oeste Africano; PB 141 - Anão Verde x Gigante do Oeste Africano e os 

provenientes de melhoramento genético nacional (BRS 001 -  Anão Verde do Brasil de Jiqui x Gigante do Brasil 

da Praia do Forte, BRS 002 - Anão Amarelo do Brasil de Gramame x Gigante do Brasil da Praia do Forte, BRS 003 

(Anão Vermelho do Brasil de Gramame x Gigante do Brasil da Praia do Forte) e o Anão verde do Brasil de Jiqui. 

Na Tabela 2.4 encontra-se a estimativa de percentual de área implantada com cada variedade (somados anão e 

híbrido e gigante). 

 

Tabela 2.4. Estimativas em % de área e de produção, por tipo de coqueiro e por Região (2017) 

País/Região Anão e Híbrido Gigante 

Brasil 42 58 

Norte 64,3 35,7 

Nordeste 36,7 63,3 

Sudeste 100 0 

Sul 100 0 

Centro-Oeste 100 0 

Fonte: Brainer (2018) a partir de informações do SINDCOCO 

 

Em 2009 foi estimado que híbridos representavam menos que 3% dos 10-20 milhões de coqueiros 

plantados anualmente no mundo; e os desafios da adoção de híbridos de coco provenientes do melhoramento 

podem ser atribuídos à baixa disponibilidade de informações sobre híbridos e de mudas para plantio; o 

requerimento de mais insumos para condução dos plantios (Batugal et al., 2009); preço das mudas, que 

segundo BOURDEIX  e  PRADES (2018) têm o custo médio de produção/muda a partir da polinização controlada 

de US$ 8-10; e segundo produtores de coco consultados no Nordeste em 2019 os preços ao produtor podem 

variar entre R$ 18,00 a R$ 30,00; já Cuenca (2018) afirma que os preços das mudas, assim como o número 

reduzido de empresas que comercializam mudas de híbridos, sejam fatores limitantes para a mudança 

tecnológica. 

Podemos atribuir o crescimento no uso de cultivares anãs e híbridos intervarietais, principalmente, ao 

aumento do consumo da água de coco no mercado interno e também à ampliação do uso de processados do 

coco em vários setores econômicos, com maior ênfase no setor agroalimentar. Esses produtos são 

demandados pelo mercado interno e externo devido a vários fatores, dentre eles a associação à vida saudável 

em função das suas reconhecidas qualidades nutricionais.  

Com relação à finalidade da produção de coco no Brasil, ela está voltada historicamente para produtos 

alimentícios sendo os principais a água de coco, o coco ralado e o leite de coco, entretanto, estudos e práticas 

de integração do fluxo de materiais e aproveitamento de coprodutos já realidade em plantas de produção das 

indústrias brasileiras, aumentam assim, a diversidade de produtos não alimentícios tais como mantas 

geotêxteis de fibra de coco, torta de coco para uso na alimentação animal, biodegradação da casca do coco 

para uso na agropecuária e uso de fibras e endocarpo para produção de energia e elaboração de artesanato, 

dentre outros.  Silva; Manos (2018) relatam tendências em novos produtos de coco aminos, água de coco em 

pó, néctar, leite de coco pronto pra beber, leite de coco em pó, suplemento energético em gel, dentre outros.  

Por outro lado, os maiores produtores de coco na Ásia concentram a sua produção na obtenção de 

copra (albúmen sólido desidratado a 6% de umidade), de onde é extraído o óleo, matéria-prima para 

cosméticos, produtos de higiene pessoal e limpeza, inseticidas e resinas sintéticas, fluidos para freio de aviões e 
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biocombustíveis, dentre muitos outros usos, sendo a água de coco considerada um subproduto naquela região 

e vendido a preços mais baixos que aquela produzida no Brasil (Oliveira; Araújo, 2018).  

Essa disponibilidade de matéria-prima vinda de fora a preços muito baixos juntamente com outros 

fatores conjunturais (sazonalidade da oferta, quebras de safra por secas, ataques de pragas e doenças, taxas de 

câmbio) provocou o aumento das importações de coco (Martins; Cuenca, 2018), acentuando-se a abertura do 

mercado agroindustrial no Brasil partir do início da década de 1990.  

O comércio mundial de coco e a entrada no mercado interno de vários de seus derivados gerou 

impactos na dinâmica dos estabelecimentos agrícolas cocoicultores e, por conseguinte, da atratividade da 

cultura.  No início dos anos 2000, medidas protetivas foram tomadas para que os produtores de coco no Brasil 

fossem resguardados das grandes oscilações de preços derivadas da entrada de matéria-prima para indústria 

nacional a valores muito menores que aqueles praticados no mercado interno. A salvaguarda, como é chamada 

essa medida regulatória, durou 10 anos (2002 a 2012), e segundo especialistas, não atingiu o objetivo desejado 

porque não provocou mudanças na estruturação da cadeia de valor do coco.  

 

2.4 Produtos alimentícios a partir do coqueiro e frutos secos e verdes 

 

O coqueiro é considerado uma planta multifunção, que tem em suas partes vegetativas grande 

potencial de uso, assim como o fruto que é de importante valor econômico, o que torna bastante atraente o 

investimento nessa cultura. Em estudo realizado pelo Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologia - SPAT da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros, Silva e Manos (2018) sistematizaram as diversas formas de apresentação dos 

produtos alimentícios de coco a partir das partes do fruto e da planta (Coco fresco, copra, seiva e broto) 

mostrando uma gama de produtos que a cultura do coqueiro oportuniza a cadeia de valor (Figura 10) e que 

podem ser explorados a partir do híbrido BRS 001 por suas características organolépticas e de rendimento.   

 

 

Figura 10. Apresentações de produtos alimentícios obtidos a partir do fruto (seco, ou maduro, e verde, ou 

imaturo), seiva e broto. 

Fonte: Silva e Manos (2018) 

As autoras apontam ainda que nesse estudo existe uma diversidade de ao menos 54 usos também 

chamadas formas de apresentação de alimentos processados, e 68 marcas com destaque de pelo menos três 

empresas internacionais de bebidas não alcoólicas (resguardadas as limitações de dados comerciais disponíveis 

de pequenas empresas do setor). 
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 3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

 

Se aplica: sim (X )   não (   ) 

 

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

 

Para cálculo do benefício econômico a partir do incremento da produtividade decorrente do uso da 

tecnologia adotada, utiliza-se o método do excedente econômico partir da tabela abaixo. A coluna ‘A’ 

(rendimento anterior da cultura) se refere ao número de frutos colhidos por hectare segundo dados anuais do 

IBGE/PAM para a cultura no Brasil, sem distinção de variedade (coqueiro anão ou gigante).  

 

Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade  

Ano 

Rendiment

o Anterior/ 

Kg/ha/ ano  

Rendimento 

Atual/ 

Média 

kg/ha/ ano  

Preço 

Unitário 

R$/ 

unidade 

 

Custo 

Adicional 

R$/ha 

Ganho 

Unitário  

R$/ha 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho 

Líquido 

Embrapa 

R$/ha  

Área de 

Adoção 

(ha) 

Benefício 

Econômico 

R$ 

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

2011 7.254 0 0,00 7.017,00 7.017,00 70% -4.911,90 1.422 - 6.984.721,80 

2012 7.583 0 0,00 4.595,95 4.595,95 70% -3.217,16 72 -231.635,63 

2013 7.484 0 0,00 4.972,84 4.972,84 70% -3.480,99 44 -153.163,50 

2014 7.767 28.917 1,62 5.832,10 28.504,93 70% 19.953,45 1.422 28.373.806,89 

2015 7.373 28.917 0,88 8.239,35 10.263,47 70%  7.184,43 1.494 10.733.533,41 

2016 7.508 28.917 1,43 9.895,87 20.676,18 70% 14.473,32 1.538 22.259.972,20 

2017 7.036 28.917 1,63 9.811,04 25.898,75 70% 18.129,13 1.739 31.526.548,90 

2018 7.873 28.917 1,63 9.718,12 24.625,68 70% 17.237,98 1.838 31.683.404,03 

2019 7.873 28.917 1,02 9.142,93 12.321,95 70% 8.625,36 1.969 16.983.337,06 

 

A coluna ‘B’ (rendimento atual) corresponde à estimativa para o rendimento médio de frutos/ha/ano 

adotando-se o híbrido BRS 001. Para tanto, foi adotada a média de rendimento da cultivar, levando-se em 

conta as informações obtidas durante as entrevistas com produtores. Logo, a média utilizada refere-se a 

sistemas de produção diferentes (mais ou menos tecnificados; com e sem irrigação, por exemplo).   A coluna ‘C’ 

(Preço médio por unidade) contém informações do preço médio por fruto pago aos produtores, segundo dados 

disponibilizados pela Ceagespe4. 

O custo adicional por hectare (coluna D) foi calculado com base nos estudos comparativos de Cuenca 

(2018, p.67) no qual foram levantados coeficientes técnicos para os sistemas de produção do coqueiro anão e 

gigantes (coqueiro comum), segundo os quais ficou estabelecido que o custo de instalação e manutenção de 

um hectare com híbrido é 28% menor para o coqueiro anão, dado sua rusticidade e espaçamento diferenciado 

(Aragão et al., 2018), o que leva a menos plantas por hectare (162 para o híbrido e 205 para o anão). Portanto, 

foi aplicado aos custos anuais estabelecidos por Cuenca (2018) para um hectare de coqueiro anão o percentual 

                                            
4 http://www.ceasape.org.br/cotacao/frutas?data=15%2F01%2F2013 
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de 72% para obter-se o custo da instalação e produção de híbridos. Todavia, por se tratar de uma cultura 

permanente, os custos alteram-se anualmente, de acordo com o amadurecimento da cultura. Esse aspecto foi 

considerado no cálculo do custo anual, também levando em conta os dados sistematizados por Cuenca (2018) 

e mantendo as proporções estabelecidas por ele para as duas tecnologias aqui comparadas.  

A diferença entre os custos corresponde, portanto, ao custo adicional (coluna D) e o ganho unitário 

por hectare é calculado conforme a equação da coluna ‘E’. A participação da Embrapa na geração da tecnologia 

(70%) levou em conta o fato de o programa de melhoramento e os ensaios da rede de validação que deram 

origem a cultivar foram coordenados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros com a participação de instituições 

públicas de pesquisa, empresas extensionistas e empresas privadas nas atividades de suporte de campo, 

cedendo áreas para experimentos e custeando parte de suas despesas (Tabela 2.4 e item 3.4) .  

Tabela 2.4 - Participação da Embrapa em percentual 

Item %Parceiros %Embrapa 

Germoplasma 0 100% 

Decisão 0 100% 

Seleção 0 100% 

Avaliação 30% 70% 
 

A área de adoção (coluna H) foi estabelecida a partir dos dados referentes ao quantitativo de material 

propagativo vendido pela empresa que atualmente comercializa esse híbrido no mercado. Do número total de 

sementes e mudas vendidas anualmente foi subtraído o percentual de 15%, relativos a possíveis perdas. Esse 

resultado foi dividido por 162 (número de plantas por hectare) obtendo-se assim, o número de hectares 

ocupados pela tecnologia a cada ano. Por se tratar de uma cultura perene (produção durante 40 anos), as áreas 

que entraram em produção (4 anos após seu plantio) foram sendo somadas, ano a ano, àquelas pré-existentes.  

Pela mesma razão, embora as primeiras mudas de BRS 001 tenham sido vendidas em 2011, só houve 

benefício econômico efetivo (coluna I) a partir de 2014.  

 

 

 

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim (   )   não (x) 

Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos  

Ano 

Custos 

Anterior 

Kg/UM 

Custo 

Atual 

Kg/UM 

Economia 

Obtida  

R$/UM 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa  

R$/UM  

Área de 

Adoção 

(UM) 

Benefício Econômico  

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

 - - - - - - - 

 

 

 

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

Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção  

Ano 

Renda com 

Produto 

Anterior  

R$  

Renda com 

Produto 

Atual  

R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida 

R$ 

Participação 

da Embrapa  

%  

Ganho 

Líquido 

Embrapa  

R$/UM  

Área de  

Adoção 

(UM) 

Benefício  

Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) (F) G=(ExF) 

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

 

Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor  

Ano 

Renda com 

Produto 

Anterior  

R$  

Renda com 

Produto 

Atual  

R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida 

R$ 

Participação 

da Embrapa  

%  

Ganho 

Líquido 

Embrapa  

R$/UM  

Área de  

Adoção 

(UM) 

Benefício  

Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) (F) G=(ExF) 

   0,00 0% 0,00  0,00 

 

3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

O híbrido de coco BRS 001 apresenta-se com alta produtividade, principalmente se comparado à 

média nacional que não distingue as variedades e formas de produção mais ou menos tecnificadas.  Apesar da 

literatura sobre a cultivar apresentar produtividade média de até 130 frutos por planta/ano, as entrevistas com 

produtores indicaram uma produtividade bem superior, atingindo em média 210 frutos por planta ao ano. 

Pode-se atribuir essa alta produtividade à seleção de melhores características dos cultivares por meio da 

hibridação, ao sistema de manejo adequado à cultura e à intensificação da irrigação.  

Sendo assim, mesmo com o acréscimo dos custos advindos do manejo necessário (irrigação, 

adubação, correção do solo, controle de praga e doença, tecnificação, mecanização, etc.), dado o ganho de 

produtividade em torno de 338% acima da encontrada na média nacional, a produção absoluta em renda 

monetária. 

  A estimativa da área de adoção foi realizada a partir dos números de venda de unidades genéticas da 

empresa produtora de mudas e sementes repassadas em dezembro de 2018 e atualizada em 2019. No 

mercado, a empresa é a única que comercializa a variedade, confirmando uma demanda de produtores de coco 

por mais opções de empresas que comercializem mudas e sementes do BRS 001. Portanto, foi considerado o 

número da venda de mudas e sementes, com a taxa de 15% de perda na germinação, para estimar a área 

plantada nos anos do intervalo de estudo.  

Com esses números de área adotada, benefício líquido e participação da Embrapa, os benefícios 

econômicos em 2019 foram estimados em  R$     16.524.188,67.  Considerando todo período de análise 2014-

2019 esses somam R$     76.979.317,46.  A partir do aumento da produtividade média medida em número 

de cocos/ha, e do peso do albúmen sólido do coco seco pode-se estimar um aumento de 9.500 

kg/hectare/ano, totalizando 94.890.686,48 kg adicionais com a adoção da tecnologia no período estudado. 

 

3.2. Custos da Tecnologia 

3.2.1. Estimativa dos Custos 

O histórico de custos de campo e pessoal para desenvolvimento da primeira cultivar de coqueiro 

registrada pela Embrapa Tabuleiros costeiros, a BRS 001, teve início em 1996, embora os campos de matrizes 

que deram origem aos híbridos de coco tenham sido instalados em 1984 em um dos campos experimentais da 

Embrapa Tabuleiros costeiros, compondo o BAG de coco para América Latina e Caribe e origem de material 

para o programa de melhoramento genético em coco. Para composição de custos da tecnologia foram 

consultados técnicos e pesquisadores e detalhadas as etapas de campo do melhoramento genético de híbridos 

intervarietais que consistiram em: 1) coleta de sementes de plantas matrizes selecionadas no campo de 

matrizes da Embrapa; 2) germinação em viveiro e seleção das melhores mudas (6 meses); 3) instalação de 

campos de matrizes das variedades anã e gigante com as mudas selecionadas em viveiro; 4) após o 

florescimento (em torno de 4 anos), iniciou-se a coleta e preparo do pólen dos coqueiros gigantes para domínio 

da técnica; 5) emasculação5 das matrizes anãs; 6) polinização controlada e ensacamento das inflorescências 

femininas das plantas anãs; 7) coleta de sementes com nova seleção; 8) Ensaios de cultivares com plantio das 

                                            
5 Retirada de todas as flores masculinas da planta-mãe antes da maturação (Ribeiro et al., 2018). 
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sementes selecionadas em outras condições edafoclimáticas; ocorrendo a manutenção das plantas durante 

todo o período. 

 

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 

1996 153.600,00 4.022,88 201,14 7.680,00 - 165.504,03 

1997 153.600,00 4.022,88 201,14 7.680,00 - 165.504,03 

1998 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 - 162.708,70 

1999 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 - 162.708,70 

2000 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 - 162.708,70 

2001 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 - 162.708,70 

2002 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 - 162.708,70 

2003 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 1.185,36 163.894,06 

2004 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 1.185,36 163.894,06 

2005 153.600,00 4.022,88 120,68 4.965,13 1.185,36 163.894,06 

2006 30.720,00 804,58 24,14 921,60 5.926,80 38.397,11 

 

 

3.2.2. Análise dos Custos 

Os custos descritos ao longo de cada etapa do melhoramento genético foram rateados entre as 3 

tecnologias registradas no MAPA e lançadas nesse período, o BRS 001, BRS 002 e BRS 003. Dentre elas, o BRS 

001 teve melhor desempenho nos ensaios regionais de cultivares e aceitação de mercado.  

Como a Unidade já possuía instalado o campo de matrizes que seriam utilizados no desenvolvimento 

da tecnologia, entre 1996 e 1997 foram registrados custos provenientes do dos processos de coleta de espata, 

preparo de pólen, análises laboratoriais, cruzamentos em campo, fase de viveiro e plantio das primeiras 

sementes híbridas com a dedicação integral de dois operários de campo na produção gerando os custos 

maiores das etapas consideradas (R$ 331.008,06). 

Nos anos de 1998 a 2002, os custos se referiram à manutenção das matrizes e produção de sementes 

e mudas, que ainda são atividades intensas em mão de obra e tiveram o custo na ordem de R$ 813.543,50. A 

partir daí as sementes e mudas geradas foram plantadas em áreas de instituições parceiras e outras Unidades 

da Embrapa em outros estados do país.  

A partir de 2003, registrou-se a incidência dos custos provenientes do processo de transferência de 

tecnologia, com a ocorrência de atividades que viabilizassem a comunicação mercadológica e adoção da 

cultivar com realização de palestras, dias de campo, capacitações e a elaboração de circulares e folders, 

descritos na tabela 3.2.1.1 por totais anuais. Dentro de todas as etapas aqui descritas foram devidamente 

levantados e distribuídos os custos diretos com pesquisa e todo pessoal envolvido, além do rateio dos custos 

considerados difusos, relativos às contas de depreciação e de administração; conforme demonstrado na Tabela 

3.2.1.1. 

Todas as etapas descritas acima tiveram custos anuais atualizados pelo IGP-DI. 
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3.3. Análises de rentabilidade 

  

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor 

presente líquido (VPL) 

Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

28,9% 30,7 R$ 36.396,00 

 
O Valor Presente Líquido (VPL) utiliza o fluxo de caixa (diferença entre o total de benefícios e total de 

custos) anual, aplicando uma taxa de desconto, ou seja, trazendo o fluxo de caixa anual para o valor 

correspondente ao ano zero do investimento (1996). Assim, todos os benefícios e todos os custos são 

expressos em uma mesma base. 

A taxa de desconto aplicada para cálculo do VPL corresponde a uma taxa de retorno esperada para 

investimentos no mercado – no caso, 6% ao ano. Se o VPL é maior que zero, isso indica que, mesmo 

descontando a taxa anual de 6%, é válido investir na geração da tecnologia. Se comparada a outros 

investimentos que poderiam ter a mesma taxa de retorno ao ano, quanto maior o VPL, melhor seria o 

investimento. 

No caso do presente relatório, os benefícios calculados na tabela A (Benefícios Econômicos por 

Incremento de Produtividade) indicam benefício econômico total de R$ 134,19 milhões e custo total de R$ 1,67 

milhões (custo dividido entre as três cultivares lançadas no período o VPL fica na casa dos R$ 36,3 milhões – 

sendo esse, portanto o retorno do investimento para o período analisado, quando o fluxo de caixa é 

descontado a uma taxa de mercado (parâmetro para outros investimentos) de 6,0% ao ano.  

Já para calcular qual a taxa interna de retorno (TIR) do referido investimento, faz-se o inverso do VPL. 

Calcula-se qual a taxa anual de desconto que, para o fluxo de caixa em análise, geraria um VPL igual a zero. Essa 

taxa, portanto, é o parâmetro para verificar se, no presente caso, o investimento na tecnologia gera uma taxa 

melhor do que outros investimentos observados no mercado. A TIR calculada a partir do fluxo de caixa 

(benefícios menos custos) do Híbrido BRS 001 foi de 28,9%. Para que um investimento fosse considerado 

melhor, deveria apresentar uma TIR superior a essa – o que é raro. 

A análise de Benefício/Custo (ABC) também é utilizada para verificar se os benefícios superam os 

custos e para comparar investimentos, inclusive em políticas públicas. A exemplo do VPL e da TIR, a ABC parte 

do fluxo de caixa descontado a uma taxa anual para trazer todos os valores a uma mesma base de comparação. 

Segundos os cálculos realizados, a relação Benefício/Custo do Híbrido BRS 001 é de 30,71, quando aplicada 

uma taxa de desconto de 6% ao ano. Ou seja, para R$ 1,00 investido (custos) o retorno é de R$ 30,7 

(benefícios). 
 

 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 

 

Segundo Aragão et al (2018), no período de 1995 a 2003 sementes experimentais e comerciais de 

híbridos foram produzidos em parceria com a Embrapa Negócios Tecnológicos em Petrolina/PE, dentre eles, o 

híbrido intervarietal simples AVeBrJ x GBrPF (híbrido da Praia do Forte). Estes híbridos foram avaliados pela 

Rede Experimental de Coqueiros Anões e Híbridos por instituições e empresas privadas nos respectivos 

estados: Embrapa Tabuleiros Costeiros-AL, Embrapa Agrofloresta e Embrapa Amazônia Oriental-AM, Ceplac-

BA, Embrapa Cerrados-DF, Emgopa-GO, Epamig- MG, Universidade Federal do Mato Grosso -MT, Embrapa 

Amazônia Ocidental e Sococo-PA, Indústria do Vale-PB, Embrapa Semiárido-PE, Ipa-PE, Embrapa Meio Norte-PI, 

Emater-PR, Emparn-RN, Embrapa Tabuleiros Costeiros-SE, Fundecitros-SP e em plantios comerciais de 

empresas privadas. 
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4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro 

 

A avaliação dos impactos ecológicos e socioambientais foi conduzida a partir da aplicação de 

questionários e da análise das entrevistas para captar a percepção dos adotantes da inovação tecnológica na 

atividade rural utilizando-se o modelo de avaliação elaborado pela Embrapa Meio Ambiente. Tal modelo, 

denominado "Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária (AMBITEC-

Agro)" consiste num conjunto de 148 indicadores organizados nas dimensões ecológica e socioambiental 

(Figura 11) e 45 indicadores para avaliação do impacto institucional (Figura 16), esses são organizados dentro 

de uma plataforma de cálculo (MS-Excel®), desenvolvida para análise de todo o espectro de tecnologias 

agropecuárias no contexto institucional de P&D da Embrapa. O Ambitec-Agro permite a avaliação de quais 

indicadores apresentam melhora de desempenho, piora ou ausência de alteração comparando-se a situação 

atual à condição anterior à adoção da tecnologia. A escala de variação de cada indicador que compõe os 

critérios relacionados as dimensões socioambiental e institucional são: (-3) grande redução, mais de 75%; (-1) 

redução moderada, mais de 25 e menos que 75%; (0) inalterado; (+1) aumento moderado, mais de 25 e menos 

que 75% e (+3) grande aumento, mais de 75%. Os números apresentados nas tabelas abaixo são a média do 

critério para pequenos produtores familiares (Tipo I), a média para produtores patronais (Tipo 2) e a média 

geral entre os dois tipos apresentados. Ao final do cálculo os índices de impacto são representados em gráficos 

numa escala de alteração entre -15 a +15.  

 

Figura 11. Diagrama contendo a estrutura com as dimensões, aspectos e critérios para avaliação de impactos 

ambientais no sistema de indicadores Ambitec-Agro6 

 

As áreas avaliadas situam-se em regiões tradicionais na produção de coco nos estados da Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará. A amostra foi definida a partir dos esforços de verificação de adoção a partir de 

informações da empresa produtora de mudas e sementes híbridas da BRS 001 no país. Os fatores de seleção 

para as entrevistas foram: i) aquisição de mudas/implantação dos plantios a pelo menos 4 anos para que os 

coqueiros já estivessem produzindo, ii) a efetivação do contato seja telefônico, e-mail, whatApp, via outros 

produtores (às vezes muito difícil), e iii) coordenação de agenda de técnicos e produtores para viagem. Os 

entrevistados nos dois anos da avaliação de impactos são caracterizados segundo a metodologia Ambitec como 

patronais, grandes e médios produtores, com sua produção orientada para o mercado; havendo até o 

momento ocorrido a entrevista com um pequeno produtor dada a particularidade da tecnologia e das vendas e 

dificuldades de contatos com esses produtores.  

Embora se verifique vendas de sementes e mudas do híbrido BRS 001 para treze estados brasileiros, 

observa-se que o maior número de mudas comercializadas ocorreu no Nordeste e nos estados do Ceará, Bahia, 

Rio Grande do Norte e Alagoas, próximos ao centro de produção das mudas e sementes. Observa-se também 

                                            
6 Disponível em: http://www.cnpma.embrapa.br/forms/index.php3?func=softwma  
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que alguns dos entrevistados já tiveram contato com pesquisadores da Embrapa, seja por meio da participação 

em experimentos de campo, seja via contato em eventos técnicos da cultura. 

Conforme a metodologia de referência para avaliação de impacto da Embrapa descrita acima, a 

comparação foi realizada entre a tecnologia ‘híbrido de coco BRS 001’ (Figuras 13, 14 e 15) e a situação 

anterior, que no caso foram áreas já estabelecidas de plantios de coqueiro gigante, uma vez que, a finalidade 

dos plantios conduzidos pelos entrevistados é a oferta de coco seco in natura aos mercados locais e regionais; 

e na implantação dos plantios visitados, ou substituíram antigas áreas com coqueiro gigante (melhor observado 

em áreas na Paraíba), ou áreas de vegetação nativa (no Rio Grande do Norte), outros ainda, têm plantios de 

mais de um tipo/cultivar de coqueiro na mesma propriedade ou propriedades contíguas (observado no Ceará e 

Rio Grande do Norte). 

O primeiro é uma empresa verticalizada com campos de produção de matéria-prima que atendem à 

planta de processamento na agroindústria. Quatro outros produtores priorizam o direcionamento dos seus 

produtos para o mercado consumidor do centro-sul do país, comercializando coco seco descascado in natura, 

ou seja, neste modelo não há processamento, apenas a pós-colheita simplificada com a retirada casca, 

armazenamento em pátio sombreado e carregamento de caminhões para envio às regiões consumidoras. 

Dentre eles, um já teve experiências de exportação do coco seco descascado in natura, embora com uma 

remuneração insatisfatória comparada as suas opções de entrada no mercado nacional. Os outros dois 

entrevistados priorizam mercados dentro do estado de origem do produto, seja para intermediação da venda 

in natura, ou para agroindústrias processadoras. O impacto foi avaliado a partir da percepção dos produtores 

entrevistados sobre a experiência de implantação e condução dos plantios com a BRS 001 nas propriedades 

visitadas em 2018 e ampliada para 7 produtores em 2019. 

 

 

Figura 13. Plantio de coqueiro BRS 001 em área de 

produtor.  

Canal de captação de água 

Município: Acaraú/CE 

Foto: João Carlos dos Santos, nov/2019. 

Figuras 14 e 15. Plantio de coqueiro BRS 001 em área 

de produtor.  

Retirada de cachos para descasque 

Município: Alto do Rodrigues/RN.   

Foto: João Carlos dos Santos, nov/2019. 
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4.1. IMPACTOS ECOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

A dimensão ecológica é avaliada a partir da observação e percepção do agricultor a respeito das 

mudanças ocorridas nos compartimentos solo, água, ar e sua relação com a biodiversidade natural a partir do 

uso da inovação tecnológica agropecuária. O aspecto de eficiência tecnológica diz respeito à contribuição da 

solução tecnológica para a redução da dependência de uso de insumos naturais ou de origem sintética. 

Podemos observar na tabela abaixo os critérios que compõem a análise da tecnologia a partir do seu uso nos 

sistemas de produção.  

Foram entrevistados sete produtores, dois em 2018 e cinco em 2019. A maioria desses produtores 

entrevistados apresentou sistemas altamente tecnificados, conhecimento técnico aprofundado por parte dos 

proprietários e administradores de produção e inserção do coco BRS 001 nos mercado, inclusive com a 

contratação regular de consultores para acompanhamento e análise da produtividade dos coqueirais, e uso 

intensivo dos sistemas naturais e insumos agrícolas.  

Segundo as entrevistas realizadas, para expressar todo o seu potencial produtivo, o híbrido BRS 001 

exige uma maior tecnificação do sistema de produção em relação às culturas anteriores (abacaxi, pastagem, 

bananicultura); como também, em relação ao desempenho de híbridos da Costa do Marfim. Na década de 80 

intensificou-se a importação de híbridos de coco provenientes da Costa do Marfim denominados Port Bouet, 

em homenagem ao local onde foram produzidos, conhecidos também por PB111, PB121, PB132, PB213, dentre 

outros. Esses aspectos de tecnificação impactam diretamente a eficiência tecnológica, que avalia uso de 

insumos agrícolas e recursos naturais como água, energia e conservação da biodiversidade. Entretanto, se 

forem ofertadas condições semelhantes de manejo ao híbrido BRS 001 e àqueles provenientes da Costa do 

Marfim, a produtividade, na experiência dos produtores é superior nos plantios de BRS 001. 

 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica (Média Geral: -2,65) 

Critérios 
S,e aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim 1,50 3,52 2,51 

2. Mudança no uso indireto da terra Sim 0,00 -0,92 -0,46 

3. Consumo de água Sim -4,00 -3,17 -3,58 

4. Uso de insumos agrícola  Sim -5,00 -11,06 -8,03 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - - - 

6. Consumo de energia Sim -12,00 -9,78 -10,89 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim 1,50 1,03 1,26 

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

 

1. Mudança no Uso Direto da Terra  

Esse critério é composto de 4 indicadores. A produtividade por unidade de área (efeito poupa terra) é 

o conceito de que áreas melhor manejadas podem reduzir a pressão sobre áreas nativas, e liberando áreas 

para outros usos; houve um grande aumento nesse indicador com a substituição da produção do abacaxi, pasto 

degradado bananicultura e coqueiro gigante pelo plantio do coco.  O indicador prevenção de incêndios foi 

impactado positivamente por medidas protetivas (aceiros e manejo de palhada) nos coqueirais, considerados 

importante ativo biológico pelos entrevistados. O indicador estoque de carbono teve grande aumento em 

relação às culturas anteriores devido principalmente ao carbono orgânico incorporado na camada superficial 

do solo pela deposição das cascas e palhada do coco; como também a partir da imobilização do carbono na 

biomassa vegetal. Houve redução moderada biodiversidade produtiva com introdução do coco em áreas de 

pastagem e plantios de abacaxi.  
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2. Mudança no Uso Indireto da Terra  

O critério mudança no uso indireto da terra é composto por 4 indicadores: competição com produção 

de alimentos por plantio com finalidade energética; O plantio da BRS 001 ocorreu em áreas de pastagem e 

plantio de abacaxi, banana e pasto não alteraram a pressão de deslocamento sobre áreas não agrícolas, 

entretanto outros cultivos substituíram vegetação nativa, portanto havendo pressão nesses locais; os 

entrevistados informaram que as áreas visitadas não são fruto de competição pela propriedade da terra e 

interferência sobre a posse e usos pelas comunidades locais. A partir da percepção dos entrevistados e da 

situação atual de seus estabelecimentos agropecuários (área da propriedade, posse da terra, atividades 

produtivas), não houve alterações nesse critério com a substituição de áreas de abacaxi e pastagem, banana e 

coco gigante por coqueiros híbridos BRS 001.  

 

3. Consumo de Água  

O critério consumo da água é composto de 5 indicadores. Na percepção dos entrevistados, por ser 

uma cultura mais tecnificada a água destinada à irrigação teve grande aumento. Não houve alteração do 

indicador água para processamento uma vez que só ocorre o descasque nas propriedades visitadas. Com 

relação ao comprometimento do uso da água por contaminação, os entrevistados afirmam que os corpos 

hídricos estão afastados dos locais de plantio e que não há risco de lixiviação de compostos e contaminação, há 

que se pensar nas propriedades visitadas aspectos de contaminação de poços e canais de irrigação. A partir de 

aspectos das culturas descritos acima, não houve alteração no uso além da disponibilidade temporária de 

água e comprometimento da captação/armazenamento a partir do cultivo da coco, considerando essa 

amostra de produtores, os produtores afirmam haver uma fiscalização para outorga de recursos hídricos. 

 

4. Uso de Insumos Agrícolas 

O critério uso de insumos agrícolas é composto por cinco indicadores, três relacionados a pesticidas e 

dois relacionados a fertilizantes. Com relação à frequência, variedade de ingredientes ativos e toxicidade há 

duas percepções diferentes (dos produtores): quando o sistema de produção de coco substitui a pastagem 

degradada há um aumento desse indicador; entretanto, quando a comparação é feita com o sistema de 

produção de abacaxi, houve uma redução da aplicação de inseticidas, fungicidas, e produtos pós-colheita. Já 

em 2019, há a percepção de sistemas mais intensos nesses dois critérios. Quanto aos fertilizantes, houve 

aumento moderado do uso de adubos químicos e uso de condicionadores onde havia sistemas intensivos de 

plantio de abacaxi, e houve um acentuado aumento desses dois indicadores onde havia área de pastagem não 

manejada.  

 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas  

O uso de insumos veterinários e matérias-primas não se aplica à solução tecnológica, uma vez que 

esse critério trata de avaliar a necessidade do uso desses insumos em nível da propriedade e não está 

vinculado à análise do encadeamento da soja nas cadeias animais. Os entrevistados não identificaram em seus 

sistemas de produção ligação da BRS 001 com as criações existentes. 

 

6. Consumo de Energia  

O critério consumo de energia está vinculado diretamente à dimensão das áreas cultivadas e ao 

sistema de produção utilizado levando-se em conta plantio, tratos culturais e colheita, bem como ao volume de 

biomassa a ser colhido a partir da cultura - o que também define a intensidade de uso e de movimentação de 

maquinário especializado: plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras. O indicador uso de combustíveis 

fósseis teve uma aumento acentuado devido a intensificação do uso de máquinas agrícolas. O bombeamento 

de água para irrigação de adutoras e poços nas propriedades gerou um acentuado aumento no indicador 

energia elétrica. Nas unidades visitadas não há uso de biocombustíveis e uso da biomassa como consumo 

energético evitado, portanto, esses indicadores permaneceram inalterados com a mudança de culturas. 
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7. Geração Própria, Aproveitamento, Reuso e Autonomia 

Esse critério diz respeito à autonomia material e energética que a solução tecnológica promove. A 

análise é feita a partir de 5 indicadores: (co)geração de motriz ou elétrica; aproveitamento térmico; adubo 

verde/fixação biológica de nitrogênio/Inoculação micorrízica; adubo orgânico/esterco/compostagem/ 

organominerais e controle biológico/manejo ecológico de pragas. Foi relatada a incorporação de adubo 

orgânico e casca de coco ao solo, uso de iscas com Bacillus thuringiensis para controle da broca do olho do 

coqueiro e uso do óleo de algodão para o controle do ácaro, portanto, apresentam um grande impacto positivo 

nos dois últimos indicadores acima, quanto aos três primeiros, permanecem inalterados para os sistemas de 

produção visitados. 

  

Tabela 4.1.2: Impactos ecológicos – aspecto qualidade ambiental (Média Geral: 0,43) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

8. Emissões à atmosfera Sim -2,00 -2,17 -2,08 

9. Qualidade do solo Sim 6,30 2,37 4,33 

10. Qualidade da água Sim -0,40 -0,27 -0,33 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 0,10 -0,49 -0,19 

 

8. Emissões à Atmosfera 

Nas Emissões à atmosfera, segundo a visão dos produtores, a substituição de áreas de produção de abacaxi, 

pastagem degradada e bananicultura diminui acentuadamente a emissão de gases de efeito estufa. Estudos da 

Embrapa na Rede de Pesquisa Pecus sinalizam que pastagens degradadas podem emitir 8 toneladas de CO2 

equivalente/ha enquanto pastagens recuperadas apresentam balanços positivos em até 3,5 toneladas de CO2 

equivalente/ha. Enquanto estudo de Lasco et al. (2000), a partir de mudanças na biomassa vegetal apontam 

que em coqueirais são sequestrados 4,78 tC/ha/ano.  O material particulado permaneceu inalterado e houve 

aumento moderado de ruídos devido ao trânsito de maquinário, principalmente na colheita do coco.  

 

9. Qualidade do Solo 

Essa foi a maior média positiva para os critérios relacionados à eficiência tecnológica. A mudança de 

abacaxi, pastagem e bananicultura para plantio do coco foi considerada pelos produtores como promotora de 

melhoria da qualidade dos solos. O indicador de erosão teve redução moderada nesta substituição de culturas 

a partir da proteção do solo pela projeção das copas, quanto pela palhada e cascas de coco incorporadas ao 

solo, reduzindo a erosão laminar em curvas de nível no sistema composto por plantio de abacaxi. Os 

indicadores de perda de matéria orgânica e perda de nutrientes foram avaliados com redução acentuada em 

seus coeficientes de desempenho. Um dos entrevistados recente afirmou utilizar condicionadores de solo. E a 

compactação se deu entre linhas de plantio e teve um aumento moderado devido ao maquinário utilizado. 

 

10. Qualidade da Água 

Os entrevistados afirmam que os corpos hídricos estão afastados dos locais de plantio e que não há 

risco de lixiviação de compostos e contaminação, e que os indicadores de qualidade da água tiveram uma 

moderada redução com relação carga orgânica e exposição à contaminação direta/indireta por agrotóxicos a 

partir da comparação com cultivo anterior nessas áreas. Em outras entrevistas, entretanto, atividades de 

preparo e limpeza de maquinário para pulverização em açudes são apontadas como possíveis fontes de 

contaminação. Sugestão para que haja análise da água para monitoramento da qualidade e redução de riscos 

locais. Foi relatado também de que não houve alteração em relação à turbidez, espumas e óleos/resíduos 

sólidos e assoreamento dos corpos d’água. 
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11. Conservação da Biodiversidade e Conservação Ambiental 

Dos sete indicadores que compõem esse critério, fauna e solos foram apontados por produtores com 

grande impacto positivo pela substituição do abacaxi e da pastagem degradada pelos plantios de coco. Com a 

modificação da paisagem, e maior oferta de abrigo à fauna silvestre em relação às culturas anteriores os 

entrevistados avistaram o retorno de pássaros, tatus, seriemas, raposas, saguis. Indicadores de vegetação 

nativa, ecossistemas degradados, áreas de APP e reserva legal permaneceram inalterados.  

 

4.2. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

As médias foram calculadas a partir dos Tipos de produtor sugeridos pela metodologia, a amostra 

nesse segundo ano de avaliação da tecnologia foi composta por um pequeno produtor familiar (Tipo 1), um 

médio produtor, dois grandes produtores e três produtores comerciais que juntos formatam o Tipo 2 (Produtor 

patronal: médio e grande, comercial) totalizando 7 aplicações do Ambitec-Agro além dos outros entrevistados 

mencionadas acima. 

 

Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor (Média Geral: 0,78) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

12. Qualidade do produto Sim 3,80 0,54 2,17 

13. Capital social Sim 0,00 0,31 0,16 

14. Bem-estar e saúde animal  Não - -      - 

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

 

O índice de Respeito ao Consumidor é composto por 3 critérios de impacto que podem ser observados 

na (tabela 4.2.1). As médias gerais foram positivas, embora no critério Qualidade do Produto, produtor do tipo 

1 apontou possível aumento de resíduos químicos no produto plantado e contaminantes biológicos por 

questões de pós-colheita (entre o descasque e a secagem).  Já capital social foi impactado positivamente pela 

presença de ações de capacitação nas propriedades tipo 2 . O critério bem-estar e saúde animal, não se aplica 

à atividade avaliada, pois as propriedades visitadas tinham foco bastante específico na produção de coco, sem 

integração com animais, principalmente por dificuldades com a planta de irrigação (microaspersão e 

gotejamento) vulnerável ao pisoteio dos animais.  
 

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego (Média Geral: 2,71) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

15. Capacitação Sim 1,50 1,95 1,73 

16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 4,50 2,18 3,34 

17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 7,00 6,28 6,64 

18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 

entre gêneros, gerações e etnias 
Sim -4,40 2,74 -0,83 

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

 

A maior média geral alcançada no aspecto trabalho/emprego foi para o critério Qualidade do 

Emprego/Ocupação. Compondo este critério dois indicadores tiveram destaque: a Redução da Jornada de 

Trabalho e a Ampliação do Trabalho Formal por meio do registro em carteira de trabalho. Embora haja uma 

dedicação integral dos produtores às atividades, a relação de tempo disponível e produtividade são muito 

superiores hoje, principalmente por conta da adoção de novas tecnologias. A ampliação do trabalho formal 

está presente no discurso dos produtores tipo 2, que passaram a ser fiscalizados quanto à regularização da 

contratação de trabalhadores, além de questões ambientais inerentes à atividade agrícola. O aspecto 
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trabalho/emprego obteve valores positivos, pois na visão dos produtores a adoção do BRS 001 trouxe a 

necessidade de Capacitação (do tipo local e de curta duração, como também nos níveis básico e técnico) e 

estudo para condução da cultura mais tecnificada.  

Com relação ao critério Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, 

gerações e etnias, este teve a média negativa, e os indicadores relacionados ao papel da mulher necessitam de 

mais investigação já que as entrevistas foram realizadas apenas com homens, pois a cultura do coqueiro é 

considerada ‘trabalho bruto’ na fala dos entrevistados e a participação da mulher, nos estabelecimentos 

visitados, ocorre apenas em trabalhos administrativos de escritório. Dois dos entrevistados disseram ouvir falar 

da contratação de mulheres para cuidar de micro aspersores na irrigação, pois são mais cuidadosas e 

observadoras que os homens.  Não se vê no discurso masculino a participação da mulher na ligada ao 

planejamento e à gestão do estabelecimento. Finalmente, no que se refere à Qualificação e oferta de 

trabalho, observa-se a necessidade do trabalho braçal ao mesmo tempo em que se amplia o trabalho braçal 

especializado, a ampliação da exigência de qualificação técnica superior no caso dos produtores tipo 1 e tipo 2 

a ampliação da contratação de mão de obra temporária, especialmente para descasque do coco.  
 

 

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda (Média Geral: 6,75) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim 7,00 8,89 7,94 

20. Valor da propriedade  Sim 7,50 3,48 5,49 

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

  

Percebe-se que o aspecto renda foi afetado positivamente pelo uso da tecnologia híbrido de coco BRS 

001, uma vez que os entrevistados do tipo 1 e 2 afirmaram que nos dois critérios relativos ao aspecto renda os 

indicadores, em sua maioria foram positivos, tais como, garantia na obtenção da renda e redução da 

sazonalidade já que a tecnologia traz ganhos em produtividade e produz com regularidade, sendo reportado a 

periodicidade de colocação de um cacho de coco/planta/a cada 21 dias, além de proporcionar na visão dos 

entrevistados uma melhor distribuição das remunerações e benefícios. Com relação ao valor da propriedade, 

por ser uma planta perene e de significativo investimento, além das benfeitorias necessárias ao manejo da 

cultura, esse critério teve média geral positiva. Os produtores afirmaram conseguir um bom preço no varejo 

(venda à supermercados da região sudeste) pelo tamanho homogeneidade e qualidade do fruto BRS 001. 

 

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde (Média Geral: 0,94) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim -1,50 -6,77 -4,14 

22. Segurança alimentar Sim 3,60 8,29 5,94 

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

 

Com relação ao aspecto Saúde, ao mesmo tempo em que a adoção da tecnologia em larga escala traz 

uma redução moderada da Segurança e Saúde Ocupacional (-4,14) devido principalmente ao aumento da 

exposição à periculosidade e fatores de insalubridade quando comparados a culturas anteriores nos 

estabelecimentos, principalmente acidentes ergonômicos e agentes químicos. Quanto a esta questão, destaca-

se no discurso dos proprietários de sistemas de produção do tipo 1 e 2 a preocupação com a fiscalização que 

pode remeter a multas e ações trabalhistas.  

O segundo critério, Segurança Alimentar, apresenta uma média geral positiva de 5,94 e destacam-se 

dois indicadores: Garantia da Produção e Quantidade de Alimento na fala dos entrevistados. Já o fator 

Qualidade Nutricional do Alimento necessita de mais investigação. A Garantia da Produção caracteriza-se pela 
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redução da sazonalidade e o aumento da segurança quanto à produção. Estes decorrem da possibilidade de 

mais colheitas durante o ano, característica de produtividade da cultivar. Tratando-se da Quantidade de 

Alimento, ao mesmo tempo em que ocorre o monocultivo, amplia-se a quantidade e diversidade de alimentos 

consumidos em razão do aumento da renda, embora isso não seja tão significativo entre os entrevistados, pois 

já possuem uma condição de vida diferenciada.  
 

 

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração (Média Geral: 4,93) 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média    

Tipo 1 (*) 

Média               

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim 4,00 6,51 5,26 

24. Condição de comercialização Sim 2,00 3,04 2,52 

25. Disposição de resíduos  Sim 6,00 7,06 6,53 

26. Gestão de insumos químicos Sim 4,30 4,72 4,51 

27. Relacionamento institucional Sim 7,50 3,90 5,70 

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

 

A Gestão e Administração obteve média geral de (4,93), suas médias gerais por critério sendo 

positivas, e com valores positivos/ou inalterados em quase todos seus 27 indicadores a partir da análise da 

adoção da tecnologia. Apenas os indicadores sistema de certificação e rotulagem; venda direta, antecipada 

e/ou cooperada; associativismo e/ou cooperativismo permaneceram inalterados, embora tenha sido 

detectado na fala dos produtores um tipo informal de cooperação com outros produtores locais. O 

engajamento familiar foi identificado em três das propriedades dos diversos tipos apresentados (relacionado a 

atividades administrativas).  Um dos produtores tipo 2 (comercial) informou que há o processamento local em 

sua propriedade e que possui  transporte próprio para suas atividades com o BRS 001. E não havia modelo 

formal de planejamento na propriedade do tipo 1 visitada.   

Com relação à Disposição de Resíduos, nota-se que os indicadores que dizem respeito a resíduos 

domésticos (coleta seletiva de resíduos domésticos, compostagem e reaproveitamento de resíduos 

domésticos, disposição sanitária de resíduos domésticos) permaneceram praticamente inalterados. 

Entretanto os indicadores que dizem respeito ao tratamento de resíduos da produção (reaproveitamento de 

resíduos e destinação ou tratamento final) aparecem de forma significativa no discurso de todos os 

entrevistados, demonstrando que existe a deposição de material proveniente do descasque de cocos e 

deposição de palhada, principalmente na proteção da camada superficial do solo do coqueiral, de maneira que 

a média é a maior do critério avaliado.  

No que se refere à Gestão de Insumos Químicos, os produtores mostraram preocupação com a 

maioria dos indicadores que compõem este indicador, uma vez que são sistematicamente fiscalizados por 

órgãos reguladores estaduais (fiscalização quanto ao uso de agroquímicos, aspectos trabalhistas, outorga de 

água) sendo destacada a dificuldade em recolher os vasilhames vazios, uma vez que os postos de recolhimento 

ficam a grandes distâncias das propriedades, e os próprios agricultores têm se empenhado em devolvê-los.  

O último critério analisado é o de Relacionamento Institucional, que apresenta a segunda maior 

média (5,70) do aspecto gestão e administração, e diz respeito à Utilização da Assistência Técnica, que nessa 

tecnologia é privada com a contratação de consultores. Quanto ao indicador de filiação tecnológica nominal, 

diferentemente de outras culturas avaliadas, os produtores reconheceram no momento dos contatos 

telefônicos e nas visitas de campo a BRS 001 pelo nome da tecnologia e atribuíram a Embrapa; e às vezes à 

empresa produtora de mudas, o desenvolvimento do híbrido. Já o indicador de Utilização de assessoria 

legal/vistoria foi citada por dois dos entrevistados.  
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4.3. ÍNDICES PARCIAIS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL  

Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 4,70 4,74 4,72 

Índice de Impacto Social 2,40 2,02 2,21 

Índice de Impacto Ambiental -0,70 -1,51 -1,11 

 

Os principais problemas que dificultam a atividade com o BRS 001 nos locais de adoção citados pelos 

entrevistados são: i) dificuldade de obtenção de mudas do híbrido para implantação de novas áreas devido à 

poucas empresas/instituições públicas e privadas conhecerem a técnica de hibridação, e terem corpo técnico 

para conduzi-la além de possuir pomares de matrizes adequadamente instalados para a hibridação; ii) número 

de anos necessários para estabilização da produção/retorno do investimento com a instalação do coqueiral; e 

iii) pragas como nematoides,  lagarta Brassolis, ácaro da vermelho, ácaro da necrose, mosca branca, 

cochonilha, e pulgão e as doenças iv)  lixa grande e pequena7. Diante desse grande número de pragas citadas, 

próprias da cultura do coqueiro e dos sistemas de produção utilizados, e menos da suscetibilidade da 

tecnologia, percebeu-se a preocupação dos proprietários e administradores com a perda de parte da produção 

e consequentemente da produtividade, ocasionando práticas bastante semelhantes de combate a essas 

pragas. 

Dadas às características diversas dos adotantes (comerciais, grandes, médios e pequeno agricultores), 

observamos nuances específicas nas unidades produtivas. No caso daqueles do tipo 2 (comerciais, grandes e 

médios) proprietários observa-se um aumento do capital econômico, o que possibilita mudanças importantes 

não apenas à organização do trabalho, mas também no que se refere ao desenvolvimento da atividade 

produtiva, de forma que as relações de trabalho incorporem cuidados com a saúde, segurança e possibilidades 

organizativas que priorizem a coletividade e a gestão pós-porteira, de maneira que os impactos sociais 

acompanhem os impactos econômicos possibilitando o desenvolvimento local de forma plena. Com o aumento 

do número de capacitações dirigidas à atividade; a importância da permanência no estabelecimento; o 

aprimoramento do sistema contábil e, junto com este, o planejamento voltado à produtividade; não se 

percebeu o encadeamento com outras atividades, como a criação de animais em meio aos coqueirais ou 

mesmo o plantio consorciado (práticas agropecuárias lançadas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros para 

fomento à cocoicultura) possibilitando, uma outra fonte de renda e a diminuição dos riscos inerentes a 

atividade agrícola através da diversificação das atividades produtivas no estabelecimento. Quanto ao indicador 

filiação técnica nominal, todos os entrevistados sabiam o nome da tecnologia e em sua maioria atribuiu à 

Embrapa o desenvolvimento dessa tecnologia. 

A cultura perene do coco é mais intensa no uso de mão de obra qualificada e impacta positivamente 

na geração de emprego de contratação permanente, e nos critérios relativos à capacitação, qualificação e 

oferta de trabalho e qualidade do emprego e ocupação. Adicionalmente, há impacto positivo no critério 

geração de renda, principalmente nos indicadores de segurança (garantia na obtenção) e estabilidade (redução 

da sazonalidade) comparativamente às culturas anteriores. 

 

4.4. ÍNDICE DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,24 1,03 1,13 

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

 

                                            
7 Lixa-grande e lixa-pequena são doenças foliares do coqueiro causadas por fungos. Fonte: Warwick et al. 

(2018) 
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O índice de impacto global da tecnologia (1,13) reflete a percepção dos técnicos e agricultores 

entrevistados, quanto às modificações que a tecnologia trouxe para o sistema de produção e a propriedade 

rural; sejam elas de impacto positivo, ou negativo na perspectiva da metodologia utilizada. Este pode vir a 

diferir de estudos que tem por metodologia a coleta e análise de dados de campo (ligados a solo, água e ar), e 

rígidos modelos estatísticos. 

A cultura perene do coco é mais intensa no uso de mão de obra qualificada e impacta positivamente 

na geração de emprego de contratação permanente, como também empregos temporários para descasque ods 

frutos devido principalmente ao aumento da produtividade do coqueiral como também nos critérios relativos à 

capacitação, qualificação e oferta de trabalho e qualidade do emprego e ocupação. Adicionalmente, há 

impacto positivo no critério geração de renda, principalmente nos indicadores de segurança (garantia na 

obtenção) e estabilidade (redução da sazonalidade) comparativamente às culturas anteriores. 

  Embora tenhamos visitado os três estados maiores compradores de mudas e sementes, e portanto, 

maiores adotantes da tecnologia até o momento, notamos que as práticas utilizadas na implantação e 

condução dos coqueirais híbridos são bastante semelhantes, inclusive entre propriedades do tipo 1 e tipo 2, 

com índices de alteração bastante próximos: 1,24 e 1,03. Os indicadores que mais tiveram alteração nesses 

sistemas foram o uso de agroquímicos, a quantidade de água por planta/dia utilizada na irrigação, dentre 

outros, levando o impacto ambiental a um índice negativo, dentre outros indicadores. 

Deve-se observar que a tecnologia BRS 001 é mais exigente em tecnificação, mas que uma vez 

recebidos os insumos necessários ela responde em maior produtividade. Entretanto, o elevado uso de 

agroquímicos e quantidades de água por planta não são práticas agropecuárias estabelecidas para esses 

sistemas de produção de coco sejam eles compostos por variedades de anão ou gigante e até mesmo os 

híbridos intervarietais. As diversas práticas agropecuárias sugeridas visam reduzir a lâmina d’água utilizada nos 

plantios, o aproveitamento da matéria seca com práticas de compostagem, redução do uso de insumos 

nitrogenados por meio da integração dos cultivos com leguminosas arbóreas e aproveitamento de animais no 

pastejo entre linha de coco, dentre outros, visando melhor desempenho da cultivares desenvolvidas e mais  

adequado ecologicamente. 

 

4.4. Impactos sobre o Emprego 

  O número de empregos gerados pelo rendimento adicional proporcionado pelo uso do híbrido de coco 

BRS 001 foi calculado a partir da ponderação de duas informações: i) da informação de Fontenele (2005) de 

que a cada hectare plantado são gerados em média três empregos diretos e que cada emprego direto gera 

quatro empregos indiretos ou seja, dentro e fora da porteira respectivamente, totalizando sete empregos em 

média a cada hectare ocupado com coco (Tabela 4.4.1) ; ii) Produtores entrevistados que informaram dados de 

campo referentes a geração de empregos – que para a condução de um hectare plantado com coco híbridos foi 

de 1homem/há/ano. A partir da análise das duas informações decidimos por calcular o número de empregos 

diretos e indiretos gerados como 3 homens/hectare/ano. Assim, para o cálculo dos empregos adicionais 

gerados com a cultivar BRS 001 usamos os parâmetros de campo tendo como finalidade a produção de coco 

seco, e de dados disponíveis na literatura. 

 

Tabela 4.4.1: Número de empregos gerados na cadeia de valor do coco de 2011 a 2019 

Ano 

Emprego adicional por 

unidade de área (ha) 
Área Adicional (ha) 

Não se aplica 

Quantidade de 

empregos gerados 

(A) (B) C= (AXB) 

2011 3 1.422 - 4.266 
2012 3 72 - 216 
2013 3 44 - 132 
2014 3 201 - 603 
2015 3 99 - 297 
2016 3 131 - 393 
2017 3 301 - 903 
2018 3 292 - 876 
2019 3 907 - 2.721 

TOTAL 3 3.469 - 10.407 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Dando seguimento a utilização do modelo de análise proposto pela Embrapa Meio Ambiente, a 

avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional a partir do olhar sobre a pesquisa e transferência de 

tecnologia foi realizada utilizando-se módulo específico, contido na planilha de cálculo Excel, para captar 

mudanças no ambiente institucional de geração da tecnologia em análise. Na figura 16 estão organizados 

didaticamente as quatro aspectos (capacidade relacional, capacidade científica-tecnológica, capacidade 

organizacional e produtos de P&D) e os oito critérios (relações de equipe/rede de pesquisa, relações com 

interlocutores, instalações, recursos do projeto, equipe/rede de pesquisa, transferência/extensão, produtos de 

P&D e produtos tecnológicos); e dentro desses, indicadores (menor unidade influenciável pela tecnologia) 

dentro do modelo de avaliação proposto.  

Foram colhidas as opiniões do melhorista envolvido na validação da tecnologia e um técnico agrícola 

membro da equipe do projeto para avaliação de cada um dos indicadores e ao final deste tópico uma análise 

integrada do índice de impacto do desenvolvimento institucional é apresentada. 

 

 

 

Figura 16.  Aspectos, critérios e indicadores para avaliação institucional (Ávila et al., 2008). 

 
A Embrapa tem apoiado ao longo das décadas a cadeia de valor do coco em pleitos de políticas 

públicas como a participação em nota técnica que subsidiou o estabelecimento da salvaguarda do coco de 

2002 a 2012, em reuniões para discutir a criação de câmara técnica setorial do coco e normas da Anvisa para 

produtos comestíveis e regulamentação de uso de agrotóxicos para a cadeia do coco, assim como ações de 

revitalização da cultura, portanto atuante institucionalmente nos fóruns da cultura, prospectando demandas e 

analisando tendências.  

 
5.1. Aspecto Capacidade Relacional (Média Geral: 7,84) 

 

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. 
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Tabela 5.1.1: Impactos no aspecto capacidade relacional 

Critério Relações de Equipe/Rede de Pesquisa (Média Geral: 5,48) 

Indicadores 

Se aplica 

(Sim/Não) 

Média              

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2      
(**) 

Média 

Geral 

1. Diversidade de especialidades Sim 1,50 0,50 1,00 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 3,00 0,00 1,50 

3. Know-who Sim 1,05 0,20 0,63 

4. Grupos de estudo Sim 0,20 0,00 0,10 

5. Eventos científicos Sim 1,50 0,00 0,75 

6. Adoção metodológica Sim 3,00 0,00 1,50 

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

Sobre a capacidade relacional aportada pelo projeto, primeiramente temos a ampliação das atividades 

de hibridação nas redes de pesquisa nacionais criando-se um saber-fazer (Know-who), que culminou no 

lançamento do primeiro híbrido intervarietal da empresa o BRS 001, e no ano seguinte, dois outros híbridos 

(BRS 002 e BRS 003). As descobertas da pesquisa foram publicadas na forma de artigos científicos e publicações 

em coautoria com pesquisadores de outras instituições. 

 

Tabela 5.1.2: Impactos no aspecto capacidade relacional 

Critério Relações com Interlocutores (Média Geral: 10,20) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

7. Diversidade Sim 1,50 1,50 1,50 

8. Interatividade Sim 3,00 1,00 2,00 

9. Know-who Sim 0,60 0,60 0,60 

10. Fontes de recursos Sim 1,70 3,00 2,35 

11. Redes comunitárias Sim 1,50 0,00 0,75 

12. Inserção no mercado Sim 3,00 3,00 3,00 

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

 

A interatividade ocorreu de forma ampla com a construção de redes para ensaios de validação de 

cultivares abrangendo diferentes ambientes num amplo território, o que faz parte das normativas do Mapa 

para registro de cultivares, tendo aporte de recursos para esse fim. Para tal foram estabelecidas parcerias 

formais e/ou colaborativas com empresas/instituições públicas e privadas (descritas no item 3.4), algumas com 

duração de várias décadas.  

 

 

5.2. Aspecto Capacidade científica e tecnológica (Média Geral: 5,25) 

 

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). 
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Tabela 5.2.1: Impactos no aspecto capacidade científica e tecnológica 

Critério Instalações (Média Geral: 7,10) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

13. Infraestrutura institucional Sim 2,10 1,00 1,55 

14. Infraestrutura operacional Sim 2,00 3,00 2,50 

15. Instrumental operacional Sim 1,20 1,20 1,20 

16. Instrumental bibliográfico Sim 1,70 0,00 0,85 

17. Informatização Sim 0,00 0,00 0,00 

18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 1,50 0,50 1,00 

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

 

  O projeto utilizou intensamente um dos campos experimentais da Embrapa Tabuleiros Costeiros onde 

haviam sido instalados em 1984 campos de matrizes de coqueiros anões e gigantes vindos de várias partes do 

país e também da Costa do Marfim. Com homens de campo capacitados pelo projeto em hibridação de 

coqueiros iniciou-se a seleção de matrizes e coleta de sementes para germinação em viveiro. Ocorreu também 

nesse período o compartilhamento de laboratórios locais e de outras instituições para análise de pólen. Não 

houve oportunidade de informatização das informações na forma de banco de dados, que é uma prática 

recente da Unidade. 

 

Tabela 5.2.2: Impactos no aspecto capacidade científica e tecnológica 

Critério Recursos do Projeto (Média Geral: 3,40) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,00 1,00 0,50 

20. Instrumental (ampliação) Sim 0,40 1,00 0,70 

21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,40 0,00 0,20 

22. Contratações  Sim 2,00 0,00 1,00 

23. Custeios Sim 2,00 0,00 1,00 

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

 

Não houve ampliação física e de instrumental da Embrapa Tabuleiros Costeiros, mas pode-se 

considerar uma expansão dessas categorias uma vez que foram utilizadas as estruturas dos parceiros na 

pesquisa científica. As dimensões são associadas, então um crescente aumento no aspecto relacional em 

função do aumento de redes comunitárias e integração ao setor produtivo gera captação externa o que amplia 

o orçamento para custeio do desenvolvimento da tecnologia, como retratado acima.  Além de ter contratações 

diretas de trabalhadores para manejo no campo por parceiros estratégicos. 

 

5.3. Aspecto Capacidade organizacional (Média Geral: 7,15) 

 

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. 
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Tabela 5.3.1. - Impactos no aspecto capacidade organizacional  

Critério Equipe/Rede de Pesquisa (Média Geral: 7,45) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

24. Custos e treinamentos Sim 1,00 1,00 1,00 

25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,00 3,00 3,00 

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 0,25 0,50 0,38 

29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,05 0,10 0,08 

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

 

Um programa de melhoramento de uma cultura de ciclo longo como o coqueiro tem como variável 

central para seu êxito a diversificação de unidades para melhoramento e validação. A multiplicidade de UD’s e 

experimentos são necessários para dar suporte ao programa, minimizando os riscos de desenvolvimento 

tecnológico. e participação em eventos 

 

 

Tabela 5.3.2. - Impactos no aspecto capacidade organizacional 

Critério Transferência/Extensão (Média Geral: 6,85) 

Indicadores 
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 2,00 1,00 1,50 

32. Unidades demonstrativas Sim 1,50 3,00 2,25 

33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 0,20 0,00 0,10 

34. Projetos de extensão Sim 0,00 0,00 0,00 

35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,00 0,00 0,00 

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

 

Também nas ações de transferência de tecnologia e conhecimentos promovidos pela Unidade foram 

realizados cursos e treinamentos onde buscou-se incluir outras informações técnicas já validadas, e que melhor 

se adequavam aos sistemas de produção do coco para sustentabilidade da cultura. Esse aspecto é ainda mais 

importante levando-se em consideração que o mandato nacional da pesquisa em coco é da Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, então naturalmente, as demandas locais e regionais convergem para sua liderança nas 

respostas.  

 

5.4. Aspecto Produtos de P&D (Média Geral: 8,50) 

 

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. 
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Tabela 5.4.1. - Impactos no aspecto produtos de P&D 

Critério Produtos de P&D (Média Geral: 6,00) 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Tipo 2 (**) 

Média 

Geral 

36. Apresentação em congressos Sim 1,00 3,00 2,00 

37. Artigos indexados Sim 3,00 3,00 3,00 

38. Índices de impacto (WoS) Sim 2,00 3,00 2,50 

39. Teses e dissertações Sim 3,00 3,00 3,00 

40. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 3,00 0,00 1,50 

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

Os dois critérios que compõem o aspecto produtos de P&D foram os que obtiveram maiores scores 

para as médias gerais (6,00 e 11,00). Adicionalmente, foram elaboradas aos moldes da época publicações com 

informações sobre híbridos que servissem para comunicar as informações. Esse foi como era de se esperar, um 

programa de melhoramento de cultivares que tem foco no desenvolvimento de produtos tecnológicos. Nesse 

sentido, o impacto nesses critérios de produtos tecnológicos é o aspecto central das atividades levadas a cabo 

para produção da BRS 001. 

 

Tabela 5.4.2. - Impactos no aspecto produtos de P&D 

Critério Produtos Tecnológicos (Média Geral: 11,00 ) 

Indicadores 
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 3,00 3,00 3,00 

43. Práticas metodológicas Sim 1,00 3,00 2,00 

44. Produtos tecnológicos Sim 3,00 3,00 3,00 

45. Marcos regulatório Sim 2,50 0,00 1,25 

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

  Esse foi o critério de maior escore dentre todos aqueles analisados pela metodologia de avaliação de 

impacto institucional da Embrapa. Isso se deu, pois o híbrido gerado depois de 10 anos de atividades de 

hibridação e ensaios de cultivares foi alvo de registro no MAPA, o projeto gerou práticas e técnicas 

metodológicas para o melhoramento genético, além disso a BRS 001 já é amplamente comercializada por 

empresa do setor de mudas e sementes. 

 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 

Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

9,29 5,61 7,45 

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

 

As médias parciais apontam dois aspectos dentro do projeto bastante significativos para a avaliação 

do impacto institucional sob a análise de pesquisadores e técnicos a ‘Capacidade relacional’ e os ‘Produtos de 

P&D’. Os maiores escores para esses aspectos denotam a importância para o projeto do estabelecimento da 

rede de pesquisa e os resultados materializados na forma de registro de cultivares, desenvolvimento de 

práticas metodológicas de referência com produtos tecnológicos orientados para o mercado. 
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 6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O panorama econômico para a cocoicultura, como mostrado anteriormente, afeta a viabilidade de 

manutenção de empreendimentos de longo prazo e faz surgir demandas específicas dos produtores e da 

agroindústria processadora que, por sua vez, trazem elementos aos estudos em melhoramento genético da 

cultura.  A adoção da cultivar BRS 001 se insere nesse contexto de diminuição da área plantada em todo 

território nacional, mas mantendo a produtividade, que hoje é a maior do mundo possivelmente devido à 

incorporação de sistemas produtivos mais eficientes a partir de tecnologias e uso do conhecimento científico 

disponível,  como mostra a tendência positiva de adoção da cultivar nos 9 anos de adoção analisados, mesmo 

que com variações inter-regionais intensas.  

Há casos de verticalização da produção, nos quais grandes empresas produzem sua própria matéria-

prima e ditam preços aos pequenos agricultores locais. Essas empresas afetam também preços no mercado 

quando importam matéria-prima de países do sudeste asiático cujos preços, segundo diversos autores, são 

subsidiados e não refletem questões sanitárias e trabalhistas. Esse conjunto de fatores elencados achata as 

margens de lucratividade da maioria dos estabelecimentos, fazendo com que muitos desistam dessa atividade, 

o que poderia explicar a diminuição gradual das áreas destinadas à cultura. 

Observamos, também, a forte realocação espacial da cultura, com a região Sudeste se transformando 

em um polo de produção com elevado rendimento em relação à média das outras regiões do país, entretanto 

só foram observadas vendas do híbrido 001 para os estados de Minas Gerais e São Paulo, que não se destacam 

em produtividade dentro deste contexto, mostrando assim, uma oportunidade de negócio a ser estudada, 

reconhecendo que fatores como o elevado preço da muda de híbridos intervarietais e a dificuldade de 

aquisição das mesmas devido a uma única empresa a estar realizando o processo de hibridação desse material 

no momento, dificulta a ampliação da adoção da tecnologia. 

Embora os ganhos econômicos apareçam com um saldo positivo, os indicadores referentes ao impacto 

social mostra um percentual positivo decorrente de fatores favoráveis apresentados pelos médios e grandes 

produtores, a partir dos quais se verifica um empenho no cumprimento da legislação trabalhista, cumprimento 

este sujeito à fiscalização. Observa-se também que o aumento dos índices relacionados à Gestão e 

Administração e ao Emprego e Capacitação, contrapõem-se aos índices relacionados à Saúde, em especial à 

Segurança e Saúde Ocupacional. Junto a esta questão, os estudos sobre impactos ambientais no solo e água e 

devem ser considerados. 

O índice de impacto ambiental da tecnologia, embora moderado na escala da metodologia de análise 

Ambitec-Agro utilizada, foi considerado negativo devido a práticas correntes nos sistemas de produção mais 

tecnificados, principalmente com relação ao aumento da lâmina d’água para irrigação, consumo de energia 

ligada à irrigação e a aplicação de agroquímicos. Embora a BRS 001 já seja uma tecnologia incorporada pelo 

setor produtivo, deve-se pensar em possibilidades de comunicação tecnológica e mercadológica das várias 

práticas agropecuárias que compõem o sistema de produção para o coqueiro de forma a contribuir para 

melhorias na qualidade ambiental da produção, entre elas: consórcio do coco com leguminosas para aporte de 

nitrogênio; consorciação de plantios de coco com pastejo animal; coco como componente arbóreo dos 

sistemas de Integração lavoura, pecuária, Floresta – iLPF; revisão da lâmina d’água para irrigação para  cultivos 

mais sustentáveis do coqueiro; biodegradação da casca do coco; dentre outros. 

E finalmente, a Embrapa tem apoiado ao longo das décadas a cadeia de valor do coco em pleitos de 

políticas públicas como a participação em nota técnica que subsidiou o estabelecimento da salvaguarda do 

coco de 2002 a 2012, em reuniões para discutir a criação de câmara técnica setorial do coco e normas da 

Anvisa para produtos comestíveis e regulamentação de uso de agrotóxicos para a cadeia do coco, assim como 

ações de revitalização da cultura.  
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7. FONTE DE DADOS 

 

Um dos desafios do rastreamento de cultivares no monitoramento/verificação de adoção e avaliação 

de impacto de tecnologias é a dificuldade dos adotantes identificarem as cultivares melhoradas e a filiação 

tecnológica como da Embrapa. Após a aplicação de questionário em dois eventos relativos ao coco, nenhum 

dos entrevistados confirmou o uso da cultivar estudada nominalmente (BRS 001) e a grande maioria identificou 

seus plantios apenas em nível de variedade (anão e/ou gigante).   

Especificamente sobre a BRS 001, identificamos que apenas uma empresa comercializa atualmente a 

tecnologia. Após o contato e solicitação de informações sobre a comercialização da cultivar na forma de mudas 

e sementes, os primeiros dados solicitados foram enviados em dezembro de 2018, e atualizados em novembro 

de 2019. A possibilidade de produzir a cultivar sem necessidade de monitoramento da Embrapa, dado o seu 

domínio público, torna mais complexo o monitoramento de adoção da tecnologia, pois exige uma relação de 

confiança entre empresas privadas, instituições públicas de pesquisa e assistência técnica e extensão rural no 

uso das informações e identificação de adotantes. Desse modo, esse aspecto deve ser um elemento central no 

âmbito de negócios tecnológicos e melhoramento genético das futuras cultivares desenvolvidas pela Unidade e 

suas formas de transferência ao setor produtivo. 

A partir de planilha disponibilizada com vendas a partir de 2011, os números de comercialização, 2011 

foi considerado como ano de início da adoção da tecnologia. A Figura 17 mostra o histórico de material 

genético de BRS 001 comercializado de 2011 a 2019. No total foram comercializadas 601.864 unidades, sendo 

98.030 sementes e 503.834 mudas para as Regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país (Figura 

17). Este fato aponta um horizonte bastante promissor para aumento da amostra de produtores nos estudos 

de adoção e impacto dessa cultivar nos próximos anos. 

Os adotantes que constavam da lista de vendas da produtora de mudas e sementes foram contatados 

por telefone e/ou enviados e-mails a fim de refinar os dados e identificar a tecnologia in loco para 

determinação do cronograma de viagens. Após contatos por telefone, foram visitados cinco produtores de 

coco, além dos dois visitados no ano de 2018, para aplicação da ferramenta AMBITEC-Agro e um questionário 

semiestruturado desenvolvido pela equipe de avaliação de impactos e para definição dos parâmetros de 

impacto econômicos adequados à tecnologia. O não atingimento do número amostral proposto pela Embrapa 

para essa metodologia (de 10 produtores divididos em Tipo 1 e Tipo 2) foi devido principalmente a: a 

rastreabilidade da tecnologia,  identificação de adotantes com os pomares em produção (ou seja, somente 

aqueles plantados em 2011-2012-2013-2014 foram contatados, e grandes distâncias entre adotantes da 

tecnologia (cobrindo-se quase todo o litoral nordestino) e que exigirá da equipe no próximo ano o 

desmembramento das viagens e consequentemente aumento dos custos da avaliação de impacto.  

 

Figura 17 – Espacialização do material genético de BRS 001 comercializado de 2011 a 2019 
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Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Lucena  PB - - - 01 01 

Ceará Mirim RN - 01 - - 01 

Maxaranguape RN - - - 01 01 

Alto do Rodrigues RN 01 - - - 01 

Acaraú CE - 01 01 01 03 

Total  01 02 01 03 07 

 

Em 2019 aumentamos a amostra de dois para sete entrevistados. Embora não tenhamos aplicado o 

questionário Ambitec-Agro aos dez adotantes, entrevistamos outros agentes da cadeia descritos nas Tabelas 

7.1 e 7.3 que complementaram as informações sobre a tecnologia e o ambiente de inovação. E a sugestão é 

que se faça pelo menos mais duas avaliações dessa tecnologia incluindo mais produtores Tipo 1 (produtor 

familiar pequeno), e reafirmando as dinâmicas de adoção e de mercado dessa tecnologia, visitar áreas que 

ainda não haviam entrado em produção nas primeiras avaliações; pois segundo Ribeiro et al. (2018), trata-se 

de uma cultura perene que leva pelo menos 3,5 para a primeira floração e chega a sua estabilidade de 

produção de frutos entre e 10 e 12 anos após o plantio. 

 

Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa SE Aracaju 
Pesquisador 

aposentado 
01 

Embrapa SE Aracaju Pesquisador 01 

Embrapa SE Aracaju Técnico Agrícola 01 

Total    03 

 

A coleta de dados da pesquisa se deu por meio de conversas formais e entrevistas dirigidas a 

pesquisadores e técnicos agrícolas da Embrapa e da Emdagro para identificação de adotantes e decisões 

metodológicas sobre as etapas da pesquisa. As entrevistas com pesquisadores, técnicos e produtores foram 

gravadas para dirimir dúvidas do estudo, foram aplicados questionários de campo semiestruturados e a 

planilha Ambitec-Agro versão 8.15 para percepção dos impactos da adoção do híbrido de coco BRS 001 sob a 

perspectiva dos produtores adotantes da tecnologia. Os dados das planilhas foram sistematizados e feitas as 

médias por Tipo de produtor e médias gerais que se encontram nos itens 4 e 5 desse relatório. 

 

Tabela 7.3: Outras consultas realizadas com atores da cadeia produtiva do coco 

Instituição Estado Município Função Total 

Produtor de mudas e sementes  CE Amontada Proprietário 01 

Ematerce CE Acaraú 
Téc. Ass. Téc. e 

extensão rural 
03 

Consultor na área de fruticultura CE Acaraú Engenheiro Agrônomo 01 

Consultor na área de fruticultura RN Maxaranguape Engenheiro Agrônomo 01 

Total    06 
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