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RESUMO 

 

 

Este trabalho buscou identificar o perfil técnico e econômico da produção de coco no Distrito 

de Irrigação Curu-Paraipaba, Estado do Ceará. Justificou-se a importância do estudo, haja 

vista que o referido projeto de irrigação existe há mais de três décadas e apresenta atualmente 

cerca de 679 estabelecimentos rurais administrados por pequenos produtores.  Utilizou-se 

uma amostra de tamanho igual a 50 (cinquenta) e, como instrumentos de análise, empregou-se 

análise tabular e descritiva dos dados, além das técnicas de análise fatorial e de agrupamento.  

Relatou-se que todos os estabelecimentos expressaram margem bruta e margem líquida 

positivas, mas que o nível de renda auferido, tendo como referência a variável lucro, foi 

considerado como baixo  Em seguida, realizou-se a identificação de fatores técnicos e 

econômicos. Pela análise fatorial baseada no método das componentes principais, identificou-

se o fator econômico dos produtores que após a rotação varimax, captou 48,89% da variância 

das variáveis originais. O fator técnico captou 25,49% da variância. Obtidos os escores 

fatoriais, foram identificados três grupos distintos de produtores rurais, o que demonstrou 

diferenciações no nível técnico-econômico entre os agricultores familiares entrevistados. O 

melhor grupo identificado foi composto por apenas sete pessoas, que conseguiram bons 

resultados técnicos e econômicos. Dentro do mesmo processo, identificou-se o segundo 

grupo, composto por 38 pessoas incluindo agricultores que não atingiram resultados 

econômicos satisfatórios em 2012.  Identificou-se, também, um grupo formado por cinco 

produtores em estádio de declínio. Compreendeu-se que o pequeno produtor entrevistado tem 

dificuldade de capital de giro para o exercício de suas práticas agrícolas e que o seu acesso a 

linhas de crédito como o Pronaf poderia ser a alternativa economicamente importante.  O 

acesso ao crédito rural é dificultado pela não detenção da escritura dos estabelecimentos, de 

modo que a principal sugestão de política pública para o projeto Curu-Paraipaba é a 

implementação de um extenso processo de regularização fundiária, sem ônus para os 

agricultores irrigantes de origem. 

 

Palavras Chave: Agricultura Familiar. Perímetros Públicos Irrigados. Análise Fatorial. 

Análise de Clusters. Nível Técnico e Nível Econômico. Escores Fatoriais. Índice Bruto. 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to identify the technical and economical profile of coconut production in the 

irrigation district of Curu-Paraipaba, state of Ceará. The importance of the study was justified 

from the point of view that the referred project of irrigation exists for over three decades and 

currently has about 679 farms managed by small producers.  We used a sample size equal to 

fifty and as tools of analysis, we used descriptive and tabular analysis of the collected data 

besides the techniques of factor and cluster analysis. It was reported that all establishments 

showed gross and net margin positive but that the level of income earned was considered low, 

taking as reference the variable profit. Then it was performed the identification of technical 

and economic factors. By the factor analysis from the method of principal components, it was 

identified the economic factor of producers that after varimax rotation, caught 48.89 % of the 

variance of the original variables. The technical factor caught 25.49 % of the variance. When 

the factor scores were got, it was identified three distinct groups of rural producers who 

showed differences at the technical – economical level among the family farmers interviewed. 

The best group identified consisted of only 7 individuals, who achieved good technical and 

economical results. Within the same process, it was identified a second group consisting of 38 

individuals including farmers who did not get satisfactory economical results in 2012. It was 

also identified a group of 5 producers in decline stage.  It was understood that the small 

producer interviewed has difficulty in getting working capital to operate his agricultural 

practices and his access to Pronaf credit could be an economically important alternative. The 

access to rural credit is difficult because the producers do not have the deed document of the 

establishments, so the main suggestion of a public policy to Curu-Paraipaba project is the 

implementation of an extensive process of land regularization, without cost to irrigating 

farmers of origin.  

 

Key – Words:   Family Farming, Public Irrigated Perimeters, Factor Analysis, Cluster 

Analysis, Technical and Economical Level, Factorial Score, Gross Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

                O desenvolvimento da agricultura é um aspecto de grande relevância social e 

consiste em um fato a ser considerado em todos os países. Desenvolve-se o setor agrícola 

quando suas atividades se realizam em um contexto de comercialização da produção, 

organização empresarial e adoção de procedimentos técnicos capazes de ensejar eficiência e 

produtividade. Deste modo, o desenvolvimento da agricultura deve privilegiar a inserção do 

trabalhador rural no agronegócio, a melhoria na sua produtividade agrícola e a perspectiva de 

obtenção de maiores níveis de renda com base no esforço de produção rural. 

                Pretende-se compreender o modelo agrícola familiar em uma perspectiva de atuação 

na agricultura (ou agropecuária) visando a uma acumulação de renda (pelo produtor) e ao 

crescimento econômico regional, destacando-se o setor rural. Assim, deve-se ressaltar que a 

agricultura é realizada não apenas como empreendimento de grande porte, mas podendo, 

também, se caracterizar como a exercida pelo pequeno produtor, capaz de ensejar renda para a 

sua sobrevivência digna e oportunidade de emprego em sua região. Nesta configuração 

socioeconômica, a atividade agrícola deve ser praticada com a adoção de tecnologia adequada 

(modernização) e com uma administração rural eficiente.  

                  De acordo com as informações de Madeira (2012), considera-se que a 

modernização agrícola cearense ocorreu de forma heterogênea entre os seus municípios e 

também baseada em uma estrutura de concentração na posse da terra. Ressalta-se que, no 

Ceará, cerca de 75% dos estabelecimentos agropecuários possuem menos de 10 ha, 

representando menos do que 7% da área total de 8.963.842 ha. Já os estabelecimentos que têm 

mais de 100 ha constituem 4,54% do total e representam 64,66% da área total, mostrando 

evidências de um perfil de concentração fundiária.  

                   Além disto, destaca-se o fato deque a agricultura cearense nas últimas décadas 

tem passado por profundas transformações, desde um processo de diversificação de seus 

produtos e modernização de suas estruturas, reduzindo a dependência dos produtos 

tradicionais e se tornando uma atividade mais integrada economicamente. (CEARÁ. IPECE, 

2007). 

                  Destaca-se o fato de que o desenvolvimento agrícola cearense se revela 

principalmente nas atividades ligadas à fruticultura irrigada, haja vista os ganhos de 
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produtividade, aumento da produção e da renda para pequenos produtores (agricultores 

familiares). A experiência no desenvolvimento da irrigação foi iniciada com os grandes 

projetos públicos federais e resulta em um bom potencial competitivo para vários produtos, 

como, por exemplo, flores, frutos e hortaliças. (CEARÁ. IPECE, 2007). 

                   Em um contexto da fruticultura em perímetros irrigados, destaca-se a produção de 

coco no Município de Paraipaba, onde um extenso projeto público de irrigação existe já há 

mais de três décadas. Conforme informações da Agência de Desenvolvimento do Estado do 

Ceará (CEARÁ. ADECE, 2013), o Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba conta com uma área 

desapropriada de 12.347 ha, com parcela irrigável de 8.000 ha, parte implantada de 3.357 ha e 

trecho com produtor no total de 3.279 ha. A produção atual de maior destaque no projeto 

Curu-Paraipaba refere-se ao cultivo do coco (2.500 hectares) praticada predominantemente 

por pequenos produtores.  

                   Ressaltando-se, então, o agronegócio do coco, é possível perceber que a demanda 

por sua água tem base de expansão no contexto do consumo urbano, haja vista a existência de 

fatores que favorecem a procura por água de coco entre os consumidores. Deste modo, pode-

se considerar que a atividade de produção de coco tem uma demanda plenamente constituída 

e com potencial de crescimento, o que possibilita o engajamento de muitos produtores 

(agricultores familiares) em sua atividade produtiva. 

 

1.2 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

                   A existência de um extenso mercado consumidor no âmbito da cidade de 

Fortaleza, capital do Estado do Ceará, proporciona uma demanda permanente por produtos 

agrícolas, induzindo também a produção de coco em várias localidades rurais, haja vista o 

consumo de água de coco pela população urbana em praias ou cotidianamente. 

                   Justifica-se a importância de uma análise da cultura de coco, considerando-se que 

esta é a produção agrícola mais relevante no âmbito do perímetro irrigado Curu-Paraipaba. De 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 

2011, destaca-se o fato de que Paraipaba é o quarto maior produtor de coco do Ceará. Além 

disto, o Estado é o segundo situado no ranque da produção nacional de coco em 2011, 

perdendo apenas para o Estado da Bahia (IBGE, 2013). De acordo também com informações 

provenientes do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a produção de 

coco do perímetro irrigado Curu-Paraipaba tem como mercado potencial os municípios de 

Paraipaba, Fortaleza, Teresina e São Paulo. (DNOCS, 2013). 
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                   A compreensão das potencialidades econômicas do coco não deve se restringir 

apenas à percepção do consumo in natura da fruta, considerando o comércio de sua água. 

Considerado um dos frutos tropicais mais completos cultivados no Brasil, o coco é uma 

combinação  natural de proteínas, gorduras, calorias, carboidratos, vitaminas e sais minerais. 

O coqueiro produz um fruto que possui ampla possibilidade de aproveitamento agroindustrial.   

                   Ressalta-se que o aproveitamento industrial do fruto do coqueiro sucede mediante 

o processamento do endosperma sólido ou albúmen submetido à secagem (copra), este último 

mais utilizado no Brasil, sendo destinado à fabricação de produtos tais como o leite de coco e 

o coco ralado, empregados na indústria alimentícia de doces, bolos, bombons, chocolates 

dentre outros, ou utilizado in natura na culinária doméstica. Um tipo de processamento mais 

recente e em franca expansão é a extração e envasamento da água de coco, mediante a 

aplicação de tecnologias de processamento e conservação. (FONTENELE, 2005).   

                  Embora se destaquem amplas potencialidades econômicas para o cultivo do 

coqueiro, é possível verificar que o agricultor familiar envolvido na produção de coco em 

Paraipaba tem pouca integração com o processo agroindustrial e, assim, destina sua produção, 

principalmente para o comércio de água de coco (via atravessador).  

                  O panorama local, e de outros polos de produção, entretanto, pode também ser 

interpretado como resultante de uma situação relacionada ao comércio exterior brasileiro, em 

que o produtor de coco nacional enfrenta a concorrência de produtores asiáticos, que 

fornecem coco de menor custo para utilização na indústria. Deste modo, a orientação 

produtiva do coco in natura para comercialização de sua água tende a surgir como alternativa 

economicamente viável para pequenos produtores, que em geral expressam pequeno capital 

de giro e pouca capacidade de inovação tecnológica.  

                  Considera-se que o baixo preço de comercialização do coco tende a prejudicar a 

obtenção de melhores resultados por parte de agricultores familiares em Paraipaba. Assim 

sendo, poderá haver escassez de capital de giro, fazendo com que a adoção de técnicas e 

práticas agrícolas seja restrita a um nível básico, sem permitir que a atividade atinja maiores 

níveis de produtividade e desenvolvimento em tecnologia agrária. 

                  A compreensão do problema do produtor de coco em Paraipaba, entretanto, deve 

abandonar o foco no atravessador e concentrar luzes no seu nível de eficiência produtiva. 

Embora o atual processo de comercialização possa desfavorecer a obtenção de maior nível de 

renda para o produtor rural, seu padrão econômico poderia aumentar se ele buscasse maior 

nível de capacitação técnica e educacional ou se adotasse melhores técnicas de administração, 

incluindo a contabilidade de custos do seu processo produtivo. 
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                   A existência de produtores rurais mais eficientes em um mesmo contexto 

específico sinaliza para a permanência do homem no campo e aponta para o fato de que 

agricultores familiares podem ter sua sustentabilidade econômica, conforme for o nível de 

empenho e habilidade gerencial desenvolvida pelo produtor rural.  Ademais, também estimula 

a atuação econômica e social do Estado a favor da agricultura familiar, considerando que as 

políticas públicas devem privilegiar produtores rurais com potencial de crescimento e retorno 

econômico, ou seja, que demonstrem sustentabilidade econômica própria.   

                   Considera-se, com efeito, que a obtenção de melhores resultados econômicos em 

um estabelecimento agrícola pode ser analisada como consequência do nível técnico e 

organizacional adotado pelo produtor, fato que pode se relacionar com o seu nível de 

experiência, sua vocação para o trabalho na agricultura, grau de escolaridade, dentre outros. 

                  Em estudo sobre otimização do uso da água no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, 

Pinheiro (1998) demonstrou que, dentre os agricultores do citado Perímetro, eram os 

produtores de coco (em contraposição aos produtores de mamão e cana-de-açúcar) os que 

exibiam maior nível de eficiência e mais capacidade de pagamento para utilização de água. O 

regime de cobrança até então empregado subsidiava a utilização de água para irrigação por 

produtores menos eficientes, em detrimento da cultura do coco, que naquele momento estava 

em vias de expansão. Mencionado estudo também ressaltou o fato de que o nível de 

habilidade gerencial poderia resultar em diferenciações entre produtores de coco, 

compensando a então falta de experiência na cultura do coqueiro entre os agricultores, 

naquele contexto dos anos de 1990. Destacou-se também o fato de que o produtor com maior 

nível de escolaridade (anos de estudo) conseguia obter maior rendimento do fator capital 

(equipamentos, máquinas e sistema de irrigação), considerado uma das variáveis 

independentes na função de produção estimada.  

                  Também se refere ao cenário agrícola do distrito de irrigação Curu-Paraipaba o 

estudo de Vasconcelos (2011), abordando aspectos de descontinuidade entre as gerações de 

agricultores familiares. Referido estudo considera que, quanto ao objetivo de retirar famílias 

do grau de extrema pobreza, o DNOCS pode considerar que cumpriu a sua meta primordial, 

pois as famílias residentes no perímetro irrigado asseguraram moradia, área de plantio e uma 

renda proveniente, hoje, da venda do coco. O perfil agrícola familiar,entretanto, tende a se 

enfraquecer economicamente nas novas gerações descendentes dos irrigantes originais, haja 

vista as dificuldades financeiras da produção de coco e as relacionadas a aspectos de 

comercialização, onde se destaca a figura do atravessador. De acordo com Vasconcelos 

(2011), o caráter de agricultura familiar no projeto Curu-Paraipaba exprime a tendência de 
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declínio, haja vista também a verificação de uma grande quantidade de lotes vendidos para 

produtores que não se encaixam exatamente no conceito de agricultura familiar ou pequeno 

produtor. 

                  A contribuição deste ensaio complementa as informações fornecidas nos trabalhos 

de Pinheiro (1998) e Vasconcelos (2011), com vistas a diferenciar os produtores de coco 

especificamente e o de destacar a ideia de que as propriedades irrigadas de coco em Paraipaba 

têm sustentabilidade econômica. Considera-se, então, a possibilidade de que alguns pequenos 

produtores de coco são mais eficientes técnica e economicamente do que outros, haja vista o 

propósito de classificar os pequenos produtores em grupos.  

                  Assim, pretende-se fazer uma abordagem acerca do perfil técnico e econômico de 

pequenos produtores de coco no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, Estado do Ceará. Posto 

isto, destaca-se também a importância dos perímetros irrigados no contexto geral da 

agricultura cearense, podendo ser compreendidos, ainda, como estratégia relevante para 

fixação de agricultores familiares no campo, exercendo agricultura irrigada em um contexto 

regional caracterizado pela ocorrência de secas periodicamente, fenômeno climático que 

sempre existiu no semiárido nordestino. 

                   Portanto, levando em conta, ainda, a necessidade de percepção da sustentabilidade 

econômica em agricultura de perímetros públicos irrigados, questiona-se acerca do perfil 

técnico e econômico dos produtores de coco em Paraipaba. É possível concluir acerca da 

existência de um padrão homogêneo entre os atuais produtores ou existem diferenças em 

termos de nível tecnológico, capacidade administrativa e, consequentemente, obtenção de 

lucro no âmbito da produção de coco?  

                   Este relatório de pesquisa busca entender se o lucro do produtor de coco em 

Paraipaba é, em geral, homogêneo, ou se é possível detectar a presença de grupos de 

produtores mais (menos) capacitados, auferindo melhores (ou piores) resultados econômicos 

com suporte na atividade agrícola.  Quais são os fatores técnicos e econômicos que 

influenciam o melhor (ou pior) êxito lucrativo dos produtores de coco em estudo?  

                   Considera-se relevante o estudo, haja vista que a constatação de agricultores com 

potencial de desenvolvimento agrícola em perímetros irrigados interessa ao reordenamento de 

políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento da agricultura irrigada no Ceará, com ênfase 

na inserção de pequenos agricultores no contexto do agronegócio. Além disto, se entende que 

a otimização do uso de uma infraestrutura pública rural existente há mais de três décadas, 

como é o caso perímetro irrigado Curu-Paraipaba, é um tema de interesse para a melhoria das 

condições de vida e do bem-estar econômico e social do povo cearense.  
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1.3 HIPÓTESE  

 

                   Propriedades rurais irrigadas de produção de coco no distrito de irrigação Curu-

Paraipaba , no estado do Ceará, apresentam perfil técnico e econômico semelhantes.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

                   Identificar o perfil técnico e econômico da produção de coco no distrito de 

irrigação Curu-Paraipaba, Ceará. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

(i) Caracterizar os produtores de coco, quanto aos aspectos relacionados ao nível 

de produção e tecnologia; 

(ii) Calcular indicadores de rentabilidade dos produtores de coco; 

(iii) Identificar fatores técnicos e econômicos dos produtores de coco; 

(iv)  Classificar os produtores de coco quanto ao nível técnico e econômico; 

(v) Mensurar um índice bruto que defina o nível técnico e econômico dos grupos 

de produtores de coco. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 A AGRICULTURA FAMILIAR E AS DESIGUALDADES REGIONAIS NO 

      BRASIL  

 

                   De acordo com Wanderley (2001 apud Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira - CEPLAC; 2013 a), a agricultura familiar não é uma categoria social recente, 

sendo que muitas terminologias foram empregadas historicamente para se referir ao mesmo 

sujeito. Compreende-se que a substituição de termos obedece à própria evolução do contexto 

social e às transformações por que passou esta categoria social. 

 
A partir dos anos 90 vem se observando um crescente interesse pela agricultura 

familiar no Brasil. Este interesse se materializou em políticas públicas, como o 

PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e na 

criação do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), além do revigoramento 

da Reforma Agrária. A formulação das políticas favoráveis à agricultura familiar e à 

Reforma Agrária obedeceu, em boa medida, às reivindicações das organizações de 

trabalhadores rurais e à pressão dos movimentos sociais organizados, mas está 

fundamentada também em formulações conceituais desenvolvidas pela comunidade 

acadêmica nacional e apoiada em modelos de interpretação de agências 

multilaterais, como a FAO, o IICA e o Banco Mundial. (CEPLAC, 2013 a). 

 

                   Ainda de acordo com informações no site da Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira (CEPLAC), existem hoje dois projetos em pugna para o campo no Brasil:   

 
O primeiro é um enfoque setorial, cuja preocupação central está na expansão da 

produção e da produtividade agropecuária, na incorporação de tecnologia e na 

competitividade do chamado agribusiness. Este enfoque se articula em torno dos 

interesses empresariais dos diversos segmentos que compõem o agronegócio e está 

claramente representado no Ministério da Agricultura. Em contraposição, o segundo 

enfoque enfatiza os aspectos sociais e ambientais do processo de desenvolvimento, 

de acordo com o que vem se denominando a sustentabilidade do desenvolvimento 

rural, que procura equilibrar a dimensão econômica, social e ambiental do 

desenvolvimento. (CEPLAC, 2013a). 

 

                  Posto isto, é oferecida uma definição procedente do site do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), indicando que a agricultura familiar é uma forma de 

produção onde prevalece a interação gestão e trabalho. De fato, “são os agricultores familiares 

que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação e utilização do trabalho 

familiar, que também pode ser complementado pelo trabalho assalariado.” (BRASIL. MDS, 

2012). 

                   As estatísticas oficiais mais recentes sobre agricultura familiar são oriundas do 

censo agropecuário de 2006.  Ressalta-se que uma cooperação entre o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) tornou 
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possível a delimitação conceitual dos estabelecimentos agropecuários deste segmento 

(agricultura familiar), com base na combinação dos critérios definidos pela Lei 11.326/2006 e 

os dados do Censo Agropecuário 2006. (BRASIL. MDA, 2009). 

                   Considera-se agricultura familiar um conjunto plural, formado pela pequena e 

média propriedade, assentamentos da reforma agrária e comunidades rurais tradicionais 

(BRASIL. MDA, 2009). A agricultura familiar destaca-se pela diversidade e tem grande 

importância no que se refere ao abastecimento e produção de alimentos consumidos pela 

população brasileira. De acordo com trabalho realizado sob a organização do Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), arrimado em dados do Censo 

Agropecuário de 1995/1996, 84% da mandioca, 67% do feijão, 52% do leite, 40% de aves, 

58% de suínos, 49% do milho, 25% do café e 32% do arroz são provenientes deste modelo de 

produção agrícola. (BUAINAIN, 2006). 

                   Relativamente ao Censo Agropecuário de 2006, conforme informação publicada 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, os dados relacionados a produção agrícola 

indicam que 87% da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 50% de aves, 59% de suínos, 

46% do milho, 38% do café e 34% do arroz procedem do modelo de produção enquadrado 

como agricultura familiar. (BRASIL. MDA, 2009).  

                  No que se refere à cultura do coqueiro, a agricultura familiar também pode ser 

considerada setor relevante, sobretudo no que se refere ao fornecimento de frutos verdes “in 

natura” para comércio urbano de água de coco. Embora grande parte da produção esteja sob o 

encargo de pequenos produtores, é importante ressaltar que as maiores indústrias brasileiras 

são praticamente autossuficientes em matéria-prima (produzem ou importam), sobrando para 

os produtores independentes as pequenas fábricas.  

                   Embora se destaque a existência de óbices econômicos no âmbito da agricultura 

familiar, é possível mencionar que esta é responsável por sete de cada dez empregos no 

campo e por cerca de 40% da produção agrícola. No âmbito agrícola atual, a maior parte dos 

alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das pequenas propriedades. (CONAB, 

2013). 

                   Os valores sobre geração de emprego e renda na agricultura familiar, no entanto, 

devem considerar a existência das disparidades regionais no Brasil. O contexto da agricultura 

familiar altera-se, conforme for o nível de desenvolvimento regional observado. 

                  Além da maior força econômica em produção de bens manufaturados (industriais) 

e em serviços (comércio, bancos etc), destaca-se também o maior desenvolvimento agrícola 

dos estados das Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste brasileiras. De acordo com informações,  
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O nível de renda total gerado é uma boa proxy do conjunto de diferenciações que 

caracteriza os agricultores familiares. Na safra de 1995/1996, a grande maioria dos 

estabelecimentos (68,9%) gerou uma renda inferior a R$ 3 mil ao ano; 15,7% 

produziram renda total anual entre R$ 3 mil e R$ 8 mil; e apenas 0,8% acima de R$ 

27,5 mil. (BUAINAIN, 2006, p.28). 

 

                   Relativamente às diferenças de geração de renda entre agricultores familiares das 

regiões Norte e Nordeste versus Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste: 

 
Observou-se uma acentuada diferença do nível de renda total gerado pelos 

agricultores familiares entre as regiões Nordeste e Norte, de um lado; e Sul, Sudeste 

e Centro Oeste, de outro. Nas primeiras regiões, mais da metade dos familiares 

gerou renda total inferior a R$ 3 mil, enquanto nas outras mais da metade teve renda 

total superior a R$ 3 mil. Revela-se assim, pelo menos em parte, condições e 

potenciais diferenciados de desenvolvimento da agricultura familiar entre as regiões, 

já que todas enfrentaram as mesmas condições macroeconômicas com resultados 

aparentes bastante distintos. (BUAINAIN, 2006, p.28). 

 

                   Nas regiões de melhor desenvolvimento econômico e agropecuário, o modelo de 

agricultura familiar vinculado ao agronegócio tem maior destaque de importância, com 

impacto significativo na geração de renda, emprego e divisas para o País. No âmbito regional, 

os agricultores familiares tendem a permanecer integrados ao sistema de mercado, de modo 

que a agricultura é praticada com eficiência técnica e econômica, ensejando um nível de renda 

adequado para os seus proprietários. Assim, considera-se que, em regiões de maior 

desenvolvimento, a distinção prática entre agricultura familiar e agronegócio tende a ser 

ignorada: 

 
Houve nos últimos anos um debate político entre o Ministério da Agricultura de um 

lado e os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário de outro, 

em torno de uma falsa dicotomia entre agricultura familiar e agronegócio. Quem 

entra neste debate deve lembrar Ray Goldberg, o criador do conceito de agronegócio 

junto com Jonh Davis. Na sua concepção, o conceito de agronegócio significa 

agricultura interligada […] Não existe diferença entre agronegócio e agricultura 

familiar. Isso gera um racha nos esforços públicos. Quase todo o agronegócio 

brasileiro do café é composto de agricultores familiares. Existe produção pequena, 

média e grande. (CONEJERO; NEVES; 2009, p.7). 

 

                  Entre o Censo Agropecuário de 1995/1996 e o de 2006, não há indícios de 

reduções nas disparidades regionais entre o Norte e o Nordeste brasileiros e as regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. Sobretudo na Região Nordeste, ainda prevalece o quadro de 

subdesenvolvimento e pobreza rural acentuado, sempre se tornando nítido desde o problema 

da seca. O quadro de pobreza rural no Nordeste é amplamente veiculado pelos meios de 

comunicação nacionais e regionais, conforme se verificou nas últimas secas que afligem o 

agricultor nordestino no início da atual década de 2010.                   
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                   Considera-se que o pequeno agricultor do Nordeste é periodicamente refém da 

estiagem. As condições edafoclimáticas da Região nordestina têm grande influência no 

subdesenvolvimento agrícola regional, juntamente com a inoperância histórica do poder 

público brasileiro. Não apenas inoperância (inação) ou incompetência da gestão pública, tanto 

na esfera federal, estadual ou municipal: muito da pobreza rural nordestina se vincula à  

corrupção política de longas datas, fazendo com que, culturalmente, os recursos do erário não 

tenham o aproveitamento adequado, mitigando a pobreza no campo ou promovendo um 

crescimento econômico rural duradouro. 

                  O quadro de pobreza rural no Nordeste se mostra como um fato relevante para a 

formulação de políticas públicas no Brasil, haja vista que a Região nordestina ainda exprime 

elevada população no campo, compondo um cenário de agricultura familiar. De acordo com 

dados do Censo Agropecuário de 2006, destaca-se o fato de que 89% do total de 

estabelecimentos rurais nordestinos podiam ser considerados como agricultura familiar, o que 

pode sugerir elevado nível populacional rural no Nordeste. A observação de dados estatísticos 

atualizados pode comprovar que o nível de população rural do Nordeste é superior ao nível de 

população rural nas regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. 

                  De acordo com informações provenientes do IBGE para o ano de 2010, o Nordeste 

possui população rural de 14.260.692 e população urbana de 38.821.258 habitantes. As 

populações rurais das Regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste expressam os quantitativos 

respectivos de 4.199.945, 4.125.995, 5.668.232 e 1.575.131 habitantes. Destaca-se, também, 

que as populações urbanas das regiões citadas são de 11.664.509, 23.260.896, 74.696.178 e 

12.482.963 habitantes, respectivamente. (IBGE, 2013). Percebe-se, pois, que um 

desenvolvimento agropecuário para a região Nordeste poderia trazer grande benefício 

econômico e social, não apenas no contexto regional, como também para todo o País, haja  

vista a diminuição de necessidade de êxodo rural. 

                   No que se refere à análise da produção agrícola da região Nordeste, é possível 

constatar a ocorrência de padrões distintos de estabelecimento agropecuário. Embora se 

compreenda existir um bolsão de pobreza rural significativo na agricultura familiar 

nordestina, pode-se também perceber o funcionamento de uma agropecuária empresarial na 

Região, efetivamente integrada ao sistema de mercado, propiciando renda, empregos formais 

e empregos indiretos. Deste modo, a inserção de agricultores familiares nordestinos no âmbito 

da comercialização agrícola e da agroindustrialização poderia resultar em diminuição da 

pobreza dos agricultores e crescimento econômico regional.  
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                  Além disto, destaca-se que 

 
A agricultura familiar pode e deve se integrar às cadeias agroindustriais mais 

dinâmicas do País. Em alguns casos ela poderia se constituir na base principal da 

dinamização de subsistemas agroindustriais já existentes ou na criação de novos 

subsistemas, neste último caso pensando-se em nichos de mercado ou em canais 

alternativos de comercialização. (BUAINAIN; 2006, p.17). 

 

                   Posto isto, acentua-se que a produção agrícola deve ser praticada com o propósito 

de obtenção de renda e inserção social de pequenos produtores (agricultores familiares). De 

acordo com Rodrigues (1995), o agricultor deve ser considerado o ponto central da cadeia de 

produção: é ele que mantém a atividade do setor produtor de insumos (sementes, fertilizantes, 

defensivos, corretivos, máquinas e equipamentos agrícolas), do setor de serviços voltado ao 

campo (crédito, planejamento, seguro, extensão rural), e é ele quem supre o setor a jusante da 

fazenda (indústria, transportes, distribuição, comércio).  

                   Além da classificação dicotômica que divide os produtores agrícolas entre 

agricultores patronais (empresariais) e agricultores familiares, destaca-se a possibilidade de 

organizar a classificação dos produtores rurais brasileiros em três categorias distintas. Ainda 

de acordo com Rodrigues (1995), pode-se mencionar a existência dos seguintes grupos: 

 (i) agricultores de mercado: são aqueles que aproveitaram a oportunidade que 

tiveram, independem do governo e necessitam apenas de regras claras e estáveis. 

Tiveram educação, trabalharam com terra fértil e participaram de entidades 

agregadoras de renda, tais como cooperativas ou agroindústrias de integração 

justas e eficientes;  

(ii) agricultores marginalizados: na maioria são pequenos produtores que a 

academia insiste em chamar como de “subsistência” mas que, na verdade, têm 

dificuldades de se sustentar. Necessitam de muita assistência social antes mesmo 

de poderem assimilar tecnologias agronômicas novas;  

(iii) agricultores de transição: são aqueles que resistem na atividade sem serem 

marginalizados economicamente. Têm imenso potencial de progressão técnica e 

gerencial, possuindo todos os requisitos técnicos para avançar profissionalmente. 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COCO 

 

                  O coqueiro é proveniente da Ásia e foi introduzido no Brasil já no início da época 

colonial. Além da destinação referente a consumo de água de coco, é uma planta de grande 

importância social e econômica, pelo fato de fornecer óleo, gorduras, minerais e vitaminas 

http://i.trkjmp.com/click?v=QlI6Mjc2MTc6ODk1OmltcG9ydMOibmNpYTowMTFjZDg2OTFjMTJjNGI3MmNkMGEyYjFlMTM3MzYwNDp6LTEwNjMtMTAzMTg3Ond3dy5jZXBsYWMuZ292LmJyOjIwMTA1OjQ1YWU5Y2MzOTY2ZjA4ZjU3ODA1ZWQzNWJhZDExN2Q3
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essenciais. A casca do coco é usada na fabricação de cordas, tapetes, chapéus e encosto de 

veículos. O óleo é usado na indústria de alimentos para consumo de mesa e também na 

produção de margarina, glicerol, cosméticos, detergentes sintéticos, sabão e velas (CEPLAC, 

2013 b). 

                  Conforme dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), relativamente à produção mundial de coco do ano 2000, destacava-se a primeira 

colocação da Indonésia, com produção de 15,24 milhões de toneladas. Filipinas vinha em 

segundo lugar, com produção de 12,99 milhões de toneladas. A produção brasileira era 

inferior à da Índia (3
o
 lugar), com produção de 8,35 milhões de toneladas e do Sri Lanka (4

o 

lugar) com produção de 2,35 milhões de toneladas. O Brasil apresentava-se como 5
o
 produtor 

mundial com produção de 1,95 milhão de toneladas de coco. (FAO, 2013). 

                   Informações mais recentes para produção noticiam que, dentre os principais 

países produtores de coco no ano de 2011, destaca-se a primeira colocação da Indonésia, com 

produção de 17,50 milhões de toneladas métricas ou toneladas (1.000 kg). Filipinas vem em 

segundo lugar, com produção de 15,24 milhões de toneladas de coco. A produção brasileira 

ainda é inferior à da Índia (3
o
 lugar), que expressa 11,20 milhões de toneladas. O Brasil é o 4

o
 

produtor mundial, com 2,94 milhões de toneladas de coco. (FAO, 2013). 

                   A sobrevivência econômica do produtor de coco no Brasil, entretanto, é 

problemática, haja vista o cenário de importações de coco nas ultimas décadas. De acordo 

com o Sindicato Nacional de Produtores de Coco do Brasil (Sindcoco),  

 

A partir do final da década de 1980 e início de 1990, a situação do produtor de coco 

agravou-se com a importação do coco ralado de países produtores da Ásia e África 

onde os preços do produto são infinitamente inferiores àqueles praticados no Brasil, 

tendo em vista os menores custos de produção, principalmente no que se refere à 

mão de obra, além do que os produtores daqueles países recebem subsídios 

governamentais. Esta importação foi realizada com o argumento de que a produção 

nacional seria insuficiente para atender o mercado interno em função da baixa oferta 

do coco, atribuído à época ao problema de seca no Nordeste. (SINDCOCO, 2013). 

 

                      Além disto, vale ressaltar:  
 

Visando contornar esta situação, o Sindcoco solicitou ao governo federal, a 

implantação das chamadas medidas de salvaguardas, que a partir de 2002, 

estabeleceram cotas de importação do coco ralado, protegendo de certa forma a 

produção nacional. Estas medidas perduraram por 10 anos e foram extintas no 

último dia 31 de agosto (de 2012), possibilitando assim a partir desta data, a 

importação livre do coco ralado. (SINDCOCO, 2013). 

 

                  Assim, considera-se como muito relevante a destinação do coco para o 

processamento industrial (alimentos, cosméticos, detergentes, sabão etc) e a problemática 

decorrente da competição externa, onde o Brasil se exibe como importador de coco. Também 



24 

 

é importante mencionar que,  

 
Diante do exposto, e em razão da inexistência de políticas governamentais de 

estímulo a cultura do coqueiro no Brasil, há  necessidade de que os produtores de 

coco se adequem a esta nova realidade, aumentando principalmente no caso 

de  pequenos produtores, a eficiência dos seus sistemas de produção, possibilitando 

assim a sua sobrevivência diante do aumento da competição com o produto 

importado, a qual, tende a se expandir ao longo dos anos. Deve-se observar ainda, 

que durante o período de vigência das medidas salvaguardas, não foram adotadas em 

grande parte, as chamadas “medidas de ajustes” solicitadas pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC), que exigiam uma adequação  da produção nacional a 

esta nova realidade, e que previam a recuperação e renovação das atuais áreas de 

plantio, possibilitando assim maior competitividade da nossa produção em relação 

ao produto importado. (SINDCOCO, 2013). 

 

                   Posto isto, compreende-se que toda a produção de coco com destino à indústria 

poderia ser realizada no Brasil proporcionando emprego formal e renda com maior 

regularidade. O que acontece, porém, é a importação de coco (ralado), haja vista o maior 

potencial competitivo de produtores externos e a falta de política pública eficaz no sentido de 

proteger o setor e estabelecer ações com vistas a torná-lo tecnicamente mais forte para 

competir com o mercado externo. 

                   Considerando a existência deste quadro de subdesenvolvimento da integração 

entre produção nacional e agroindústria, mostra-se como alternativa econômica a produção de 

coco voltado ao consumo de sua água, haja vista, ainda, a preponderância da produção 

regional realizada por agricultores familiares, detentores de pouca tecnologia e ínfimo capital.  

                  Trata-se de um setor com bom potencial de mercado pois o produto concorre no 

setor de refrigerantes e outras bebidas industrializadas. Neste ramo de comercialização, a água 

de coco tende a se sobressair pelo motivo de ser um produto natural (mais saudável, portanto).  

                   Além disto, pode-se destacar a influência do fator clima, onde o consumo se torna 

mais intenso na época do verão (Sudeste) e durante a maior parte do ano (Nordeste). Deste 

modo, considera-se economicamente relevante o setor de produção e comércio da água de 

coco, possibilitando oportunidades de trabalho em vários elos da cadeia de produção. 

                  O aumento substancial da demanda por água de coco, observado ultimamente, 

ensejou rápida expansão do plantio com coqueiros, os quais, passaram a ocupar áreas não 

tradicionais de cultivo com esta cultura. Além disto, estes plantios encontram-se também 

localizados em polos de irrigação, sendo a produção voltada para atender o mercado de frutos 

verdes “in natura” para consumo da água de coco. Este acelerado crescimento deu azo a um 

excedente de produção que se refletiu na queda de preço do produto. (EMBRAPA, 2011). 

                   Embora a produção de coco já esteja implantada em estados como Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, com melhores índices de 
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produtividade e tecnologia, no que se refere ao nível de produção total para o ano 2011, pode-

se mencionar a liderança do Estado da Bahia, com 529,4 milhões de frutos em 76,8 mil 

hectares de área destinada à colheita; Ceará em segunda colocação, com produção de 274,1 

milhões de frutos em 44,8 mil hectares de área destinada à colheita; Sergipe em terceiro posto 

no ranque nacional, com uma produção de 239,4 milhões de frutos em 39,2 mil hectares de 

área destinada a colheita de coco. (IBGE, 2013). 

                  No concerto do Estado do Ceará, alguns municípios se destacam em produção de 

coco. De acordo com dados do IBGE para o ano de 2011, Paraipaba é o 4
o
 (quarto) maior 

município produtor de coco do Ceará com produção de 16,8 milhões de frutos. Os primeiros 

do ranque estadual são Trairi, Itarema e Acaraú, com produções de 33,8 milhões, 23,0 

milhões e 22,8 milhões de frutos, respectivamente. (IBGE, 2013). 

                    Informação obtida em planilha do perímetro irrigado Curu-Paraipaba, 

proveniente do DNOCS, indica que a produção de coco em 2011 foi de 28,6 milhões de 

frutos. Existe, portanto, uma discrepância estatística nos valores informados pelo IBGE e a 

planilha de produção do DNOCS, acerca da produção de coco em Paraipaba. Os dados da 

planilha referentes à produção agrícola no perímetro Curu-Paraipaba, nos anos de 2011 e 

2012, foram organizados em tabelas que constam no Apêndice.   

                   Considera-se que a produção de coco no Município de Paraipaba realiza-se por 

atuação de agricultores familiares. Deve-se ressaltar que os produtores do perímetro de 

irrigação Curu-Paraipaba têm origem em assentamento de agricultores de baixa renda 

realizado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em décadas 

passadas, o que também se realizou em outros municípios do Ceará.   

 

2.3 TÉCNICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES PARA A CULTURA DO COCO 

 

                   No que se refere à cultura do coqueiro, considera-se como técnicas agronômicas 

relevantes o uso de: (i) mudas selecionadas; (ii) espaçamento recomendado por agrônomo; 

(iii) capinas e preparo do solo; (iv) adubação química e/ou orgânica; (v) análise e correção do 

solo; (vi) combate a pragas e doenças (pulverização); (vii) irrigação e (viii) busca de 

assistência técnica junto a técnicos e engenheiros agrônomos.  

                   Relativamente ao uso de mudas selecionadas, destaca-se a importância deste 

procedimento, haja vista que os coqueiros podem existir na modalidade gigante, anão ou 

híbrido (anão-gigante). O uso de mudas selecionadas para coqueiro do tipo híbrido é um 

procedimento de grande relevância, haja vista que filhos de coqueiros híbridos não devem ser 



26 

 

plantados, pois ocorre uma forte segregação, isto é, resultando coqueiros bastante 

heterogêneos e de baixa produtividade. (CEPLAC, 2013 b).  

                  É, portanto, de fundamental importância que se conheça a procedência genética do 

material botânico que será utilizado (sementes ou mudas). Assim, recomenda-se que o 

produtor recorra às instituições de pesquisa e viveiros idôneos e credenciados pelo Ministério 

da Agricultura, para evitar o uso de falsas variedades de coqueiros. (CEPLAC, 2013 b). 

                  Conforme dados da Embrapa para produção de coco irrigado no Estado de 

Sergipe, uma plantação de coqueiro anão pode apresentar a quantidade de 205 plantas por 

hectare. Deste modo, o espaçamento que se recomenda para atingir a referida quantidade de 

coqueiros por hectare é a de 7,5m x 7,5m, em triângulo equilátero. (EMBRAPA, 2007). 

                  Com relação a manejo de solos, destaca-se que “o produtor deverá ter sempre em 

mente que o melhor manejo é aquele em que se utiliza o mínimo possível de operações 

mecanizadas. O bom senso é que vai determinar quantas operações serão necessárias 

devendo-se, sempre que possível, restringir a duas, ou, no máximo três operações ao ano.” 

(EMBRAPA, 2007).  

                   Um processo destinado à conservação do solo deve ser feita com objetivo de 

melhorar sua estrutura. Isto pode ser procedido por meio da adição de matéria orgânica e 

minimização de práticas mecanizadas. Além disto,  

 

Entre as estratégias a serem utilizadas deve-se incluir sempre que possível a 

substituição da grade por escarificador, utilizar alternância de capinas, utilizar 

coberturas vegetais (leguminosas) nas entrelinhas, cuidando-se para evitar 

competição por água e nutrientes e promover a utilização dos resíduos da cultura 

como cobertura morta, entre outras práticas que propiciem a utilização dos recursos 

naturais disponíveis e que tenha o cunho de preservação ambiental. (EMBRAPA, 

2007). 

 

                   O nível de produção de determinada cultura necessita que haja um bom grau de 

fertilidade no solo em que se exerce a plantação. A adubação (química e/ou orgânica) é a 

forma como o agricultor atende às necessidades de obtenção de um solo fértil, propício a uma 

boa produtividade. “Normalmente, realiza-se duas adubações de cobertura, sendo uma no 

inicio e outra após o período chuvoso. Além da adubação mineral, recomenda-se também uma 

cobertura orgânica, extremamente importante ao desenvolvimento do coqueiro.” (CEPLAC, 

2013 b).  

                   Uma fertilização melhor do solo, entretanto, requer que se faça deste uma análise 

química e/ou física. Dentre os tipos de análise de solo, destacam-se:  

a) Análise de Fertilidade: é a partir dos resultados obtidos na análise que será feita a 

recomendação da adubação e calagem (adição de calcário para corrigir a acidez do 
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solo) na área a ser plantada. Nesta análise se efetua a determinação dos macro e 

micronutrientes, além de Al (elemento tóxico às plantas) e do pH do solo. Uma boa 

análise de solo depende da correta amostragem na área a ser plantada. (EMBRAPA 

SOLOS;2013); 

 

b) Análise para fins de caracterização: realiza detalhamento físico e químico em 

todos os aspectos de interesse para fins práticos de uso, manejo e conservação de 

solos. Também muito se realiza este tipo de análise para fins de pesquisa científica e 

acadêmica. (EMBRAPA SOLOS; 2013); 

 

c) Análises Físicas: proporciona o conhecimento das características físicas e hídricas 

dos solos. Esta análise é de grande importância para subsidiar o manejo de uso e 

ocupação das terras, com vistas à produção sustentável de alimentos e à recuperação 

de áreas degradadas, além de fornecer informações para fins não agrícolas, como o 

planejamento de rodovias, ferrovias, aterros sanitários e construções de edificações. 

(EMBRAPA SOLOS; 2013). 

 

                   Também é importante destacar as práticas de manejo de plantas infestantes 

(controle manual, mecânico, cultural e químico) além do controle de pragas e doenças. 

Quanto a este tema, é oportuno salientar que 

 
O coqueiro é rica fonte de alimento para diversas espécies de insetos e ácaros. Estes 

organismos uma vez na planta são hospedeiros específicos, seja, da folhagem, das 

flores, dos frutos, do estipe ou das raízes causando danos que variam de atraso no 

desenvolvimento, perda ou atraso na produção à morte da planta. Algumas dessas 

espécies tem preferência pela planta jovem por seus tecidos mais tenros, enquanto 

outras preferem as mais velhas e em produção. (EMBRAPA, 2007). 

 

                   Existem táticas de controle cultural, mecânico, comportamental e biológico. Além 

destas, destaca-se o controle químico, fazendo-se uso de veneno, óleo mineral, detergentes e 

outros produtos da indústria química, obtidos em lojas agropecuárias.  

                   No que se refere ao tópico irrigação, destaca-se que sua finalidade é a de  

suplementar a água no solo para as plantas, de maneira a não somente estabilizar as produções 

nas regiões de chuvas mal distribuídas, como também a aumentar as produções nas regiões de 

chuvas escassas durante o período de atividade das plantas. (CANNECHIO FILHO, 1978).  

                  A importância dessa suplementação de água para as plantas é, em muitas regiões, e 

em muitas culturas, decisiva para a produção econômica. Além disto, destaca-se que: 

 

Os melhores solos para irrigação são aqueles nem muito arenosos e nem muito 

argilosos. Os solos arenosos não apresentam capacidade de retenção de água, de tal 

modo que esta rapidamente se perde por percolação. Os argilosos são dificilmente 

umedecidos até a profundidade necessária. São também difíceis de trabalhar. É 

preciso ainda considerar a topografia  do solo e as facilidades para distribuição da 

água por entre as plantas. (CANNECHIO FILHO; 1978, p.75). 

 

                   A cultura do coqueiro adapta-se bem a diversos métodos e sistemas de irrigação. 

Os principais métodos utilizados são: 1) irrigação por superfície, sendo os sistemas por 

inundação e sulcos as formas mais utilizadas; 2) irrigação por aspersão, mediante sistemas de 
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aspersores convencionais, canhões e autopropelidos; e 3) irrigação localizada, por meio dos 

sistemas de gotejamento superficial e subterrâneo e de microaspersão. (EMBRAPA, 2007). 

                   Ante a necessidade atual de um gerenciamento dos recursos hídricos, visando à 

sua conservação e economia, em virtude da crescente competição pelos múltiplos usos da 

água, recomenda-se utilizar os sistemas de irrigação localizada ou microirrigação, por 

empregarem menos água e proporcionarem maior eficiência de irrigação quando comparados 

com os outros sistemas. (EMBRAPA, 2007). 

                  Além das informações ora expressas, é importante também destacar que,  

Para solos arenosos, a microaspersão é mais recomendada, uma vez que, com um 

único microaspersor, ao invés de vários gotejadores, consegue-se uma área de 

umedecimento do solo mais ampla, o que proporciona melhor distribuição das raízes 

no perfil do solo. Sempre que for conveniente e viável economicamente, sugere-se 

utilizar dois microaspersores por planta, com objetivo de aumentar a eficiência de 

aplicação ou distribuição de água e reduzir a potência exigida pelo conjunto moto-

bomba.  

 

Em regiões onde a água é escassa e/ou de baixa qualidade, sobretudo se o solo for de 

textura franca (média) a argilosa, deve-se optar por um sistema de gotejamento, quer 

seja superficial ou subterrâneo. Esse sistema permite manter um determinado 

volume do solo continuamente umedecido, tanto espacial quanto temporalmente. 

Isto contribui para reduzir os efeitos prejudiciais da salinidade nas propriedades 

físicas e químicas do solo e no crescimento e produção da cultura. Para aumentar a 

eficiência de distribuição de água, recomenda-se utilizar o anel auxiliar , rabo de 

porco ou rabicho. (EMBRAPA, 2007). 

                   Por fim, se considera relevante a busca de assistência técnica junto a técnicos e 

engenheiros agrônomos. Admite-se que a assistência técnica e a extensão rural têm impacto 

relevante na melhoria da renda e qualidade de vida das famílias rurais, por meio do 

aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo de acesso a recursos, serviços e 

renda, de forma sustentável. (BRASIL. MDA, 2013). 

 

2.4 CÁLCULO E ANÁLISE DE RECEITAS E CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

                    O conhecimento dos custos de produção e da rentabilidade é de fundamental 

importância para auxiliar o agricultor na tomada de decisões na cultura do coco. A rigor, não 

há um custo de produção que possa ser generalizado para todas as regiões, em decorrência da 

desuniformidade das condições de solo, relevo, clima, e dos níveis de manejo adotados, bem 

como os custos dos insumos nas diversas regiões. (EMBRAPA, 2007). 

                    Levando em consideração os gastos de adubação, pulverização, uso de serviços 

mecanizados, contratação de diaristas e emprego de mão de obra familiar, cada produtor 
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mostrará uma determinada planilha de custos específica. Considerando que o perfil básico em 

análise é o de pequenos agricultores, é possível compreender que a estrutura de custos tende a 

ser relativamente semelhante entre os diversos produtores a serem pesquisados. 

                   Deste modo, torna-se necessário estabelecer quais são os referenciais 

metodológicos de custos de produção, o que permitirá melhor análise dos resultados 

econômicos.    

                   Assim, destaca-se inicialmente a explanação realizada em Hoffman et al. (1987). 

Denota-se a classificação seguinte, de acordo com os autores há pouco citados, possibilitando 

uma primeira noção referente ao conceito de custo de produção. 

 Custos Fixos Totais: são aqueles que não variam com a quantidade produzida  

( juros sobre o capital empatado, impostos fixos, seguros, a parte da 

alimentação que é utilizada na manutenção dos animais, as despesas de 

arrendamento etc.) 

 Custos Variáveis Totais: são aqueles que variam de acordo com o nível de 

produção da empresa (adubos, combustíveis etc.). 

 Custo Médio: se obtém dividindo o custo total pelo número de unidades 

produzidas. O custo médio incluirá portanto parcelas dos custo fixos e dos 

custos variáveis. Este custo total médio a princípio, quando a produção é 

pequena, é elevado devido ao fato dos custos fixos onerarem bastante as 

primeiras unidades produzidas, isto é, se distribuírem por um número pequeno 

delas. Mas, à medida que estas aumentam, os custos fixos irão se distribuir 

sobre um número cada vez maior de unidades, declinando então gradualmente 

o custo total médio. 

                    Ainda de acordo com Hoffman et al.  (1987), consideram-se os termos custo, 

despesa e gasto geralmente como sinônimos. Ademais, destaca-se a existência de  

 
[...] várias outras classificações de custos. Uma delas distingue despesas diretas e 

despesas indiretas. São despesas diretas os pagamentos efetuados pelo uso de 

recursos e o valor dos insumos consumidos que estavam disponíveis na empresa, 

quer porque foram produzidos na própria empresa; quer porque foram adquiridos em 

exercícios anteriores. (...) São despesas indiretas os juros, a amortização e o custo de 

risco de capitais próprios. Ressalte-se que, se for pago seguro, o custo de risco passa 

a ser despesa direta. O juros do capital alheio, emprestado, também constituem 

despesa direta. (HOFFMANN et al.; 1987, p.9). 

 

                   Tendo como objetivo melhor esclarecer a primeira compreensão acerca da 
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diferença entre custos diretos e indiretos, destacam-se as informações de que 

 custos diretos são todos aqueles que se conseguem identificar imediatamente 

com o processo operacional da firma, do modo mais econômico e lógico; e 

 custos indiretos – todos os outros custos que dependem do emprego de 

recursos, taxas de rateio, de parâmetros para o débito às obras. (LEONE, 

1996). 

                   Sabe-se, também, que na Teoria Geral da Contabilidade se faz a distinção entre 

custos e despesas, pois o custo, conforme já definido, está mais diretamente relacionado aos 

dispêndios do processo produtivo, enquanto despesa é uma conta relacionada ao registro dos 

dispêndios referentes ao funcionamento administrativo da empresa, um conceito que talvez 

possa se assemelhar ao entendimento de custos indiretos.  

                  Pode-se acentuar que despesa é bem ou serviço consumido direta ou indiretamente 

para a obtenção de receitas. Ainda no contexto desta revisão conceitual, acentua-se a ideia de 

que gasto se refere a sacrifício financeiro com o qual a entidade arca para a obtenção de um 

produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega 

de ativos, normalmente dinheiro. (MARTINS, 2003). 

                  Voltando, porém, ao contexto da empresa agrícola, Hoffmann et al. (1987) 

também salientam que a disponibilidade de capital implica os seguintes custos: juros, 

conservação, riscos e depreciação (amortização). É justamente sobre estes elementos de 

custos que a Teoria da Contabilidade realiza a discussão acerca de custos diretos e indiretos, 

inclusive quando se refere a metodologias de taxas de rateio. No contexto da pesquisa 

realizada, porém, a produção econômica básica da unidade agrícola se refere a um só produto 

(coco), de modo que os aspectos relacionados à metodologia de custeio não interessam 

diretamente aos propósitos da investigação, que estará mais centrada em questões referentes à 

rentabilidade. 

                     A análise da rentabilidade econômica é feita com apoio nos dados do patrimônio 

da firma, assim como tomando por base planilhas de custos de produção do estabelecimento 

rural. Deve-se ressaltar que, com o advento e disseminação do uso de computadores e 

planilhas eletrônicas, a contabilização de custos na empresa agrícola pode se tornar mais 

eficiente e útil para o produtor rural, inclusive com maior facilidade para a escrituração 

contábil pelo método de partidas dobradas. 

                   Segundo Hoffmann et al. (1987), a análise da renda de uma atividade pode ser 

feita empregando-se as medidas de resultado econômico, ou seja, alguns indicadores de 
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lucratividade e eficiência econômica de uso dos fatores de produção. 

                  As medidas de resultado econômico utilizadas, de acordo com Hoffmann et al. 

(1987) estão na sequência. 

 Renda Bruta (RB): compreende os valores obtidos como resultado da atividade, em 

unidades monetárias por unidade matriz. 

 Renda Líquida (RL): diferença entre renda bruta (RB) e despesas (D). 

 Lucro (L): deve-se destacar que se adicionarmos às despesas (D) os juros sobre capital 

agrário (inclusive terra) e a remuneração do empresário, obtemos o custo total (CT); 

Logo: L= LP=RB-CT; (LP = Lucro Puro). 

 Remuneração (ou Juros) do Capital (RC): é obtida pela multiplicação do valor do capital 

empatado na propriedade pela taxa de juros de referência. 

 Remuneração (ou Juros) da Terra: é obtida pelo produto do valor da terra utilizada na 

produção pela taxa de juros de referência. 

 Taxa de Remuneração do Capital (TRC): TRC = 
                        

                         
   100%. 

Considera-se que a renda do capital agrário (incluindo a terra) “(...) é obtida subtraindo-se 

da renda líquida apenas a remuneração do empresário” Além disto, “(...) a remuneração 

obtida do empresário é um dado muito arbitrário e sua fixação depende do conhecimento 

das condições econômicas da região.” (HOFFMANN et al. 1987, p.62) .  

 Custo Unitário: esta medida indica quanto o produtor gasta para produzir uma certa 

unidade-padrão referente à produção agrícola. Para obter este valor, divide-se o custo total 

(CT) pelo volume físico de produção (VFP). 

 Ponto de Nivelamento de Rendimento (PNR): é a medida que determina o nível de 

operações que a empresa precisa manter para cobrir todos os seus custos operacionais. 

PNR = 
           

              
 . 

 

                    Durante anos, o Instituto de Economia Agrícola (IEA) efetuou estimativas de 

custo de produção de várias explorações agrícolas. Esses estudos foram inicialmente 

conduzidos seguindo um esquema teórico de custo e forneceram coeficientes razoavelmente 

acurados. Em face, porém, da subjetividade com que se estimavam os custos de alguns itens 

(em especial os relacionados com os fatores terra, capital e empresário), e pelo fato de que em 

situação inflacionária os valores atribuídos à terra e ao capital fixo normalmente tendem a ser 

superestimados em relação à sua capacidade potencial de produção, as estatísticas do custo do 

IEA eram frequentemente contestadas por diversas instituições. (CAMPOS; FREITAS, 2012). 
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                   Na perspectiva de Matsunaga et al. (1976), com frequência os custos do IEA 

superavam os preços de mercado, sendo razoável esperar-se nesses casos que o interesse dos 

produtores pela produção diminuísse gradativamente com o abandono dessas atividades. As 

evidências práticas mostravam, entretanto, que os produtores não reduziam a produção, nem 

abandonavam as referidas atividades, em grau compatível com os níveis de custos e de rendas 

que estavam sendo apurados. Acredita-se que isso ocorria, provavelmente, em decorrência de 

alguns problemas metodológicos nos procedimentos utilizados pelo IEA. Desta forma, 

especialistas em economia da produção foram levados a discutir longamente conceitos de 

custos utilizados até então, surgindo, daí, a alternativa da utilização do chamado custo 

operacional. (CAMPOS; FREITAS, 2012). 

                   Isto posto, e tomando por base os trabalhos de Campos (2003) e Martin et. al. 

(1998), desenvolve-se na sequência a metodologia de Custo Operacional de Produção 

desenvolvida inicialmente por Matsunaga et al. (1976) e, mais recentemente, por Martin et al. 

(1998), tendo em vista a superação de imperfeições do modelo de cálculo que era utilizado 

pelo IEA:  

 

 Renda Bruta 

   ∑      

      Onde:  

      RB  = Renda Bruta da atividade; 

Pi  = preço ao produtor do produto i, ( i=1,2,3,....,n); 

Qi = quantidade produzida do produto i. 

 

 Custo Operacional Efetivo (COE) ou Custo Variável Total (CVT): é a somatória das 

despesas com insumos e mão de obra temporária, ou seja, o dispêndio realizado pelo 

produtor para produzir cocos. 

      COE = ∑        
 
      ∑        

 
    

             Onde: 

       Ph = preço da diária ou do serviço contratado temporário h, ( h = 1,2,...,m); 

       Qh = quantidade de mão de obra ou do serviço contratado temporário h; 

        Pj = preço do insumo j, (j=1,2,...,r); 

       Qj = quantidade do insumo j. 
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 Custo Operacional Total (COT): é a somatória do COE e dos outros custos operacionais 

não desembolsáveis ( depreciação, encargos diretos, seguro, encargos financeiros e outras 

despesas). Difere do custo total por não incluir às remunerações (ou juros) a terra, ao 

capital e a renda do empresário Especificamente, considera-se os seguintes itens:  

       COT = COE + OCO  

       onde OCO = outros custos operacionais não desembolsáveis. 

 

 Custo total: é a somatória do COT mais os juros ou remuneração do capital (RC) e os 

juros ou remuneração da terra (RT) pertencente ou não a empresa, mais a renda do 

empresário. 

       CT = COT + J + RE 

             Onde: 

        CT = custo total; 

        COT =custo operacional total; 

         J = juros sobre capital + juros sobre a terra; 

         RE = remuneração do empresário. 

 

            Tendo em vista as definições anteriormente mencionadas, destacam-se a seguir os 

conceitos de indicadores econômico-financeiros, tomando como referência o trabalho de 

Campos (2003): 

 Margem Bruta (MB): é a diferença entre a Receita Bruta e o Custo Operacional Efetivo 

(COE). Indica o que sobra de dinheiro para remunerar os custos fixos no curto prazo. MB 

= RB – COE 

 

 Margem Líquida (ML) ou Lucro Operacional (LO): é o resultado da diferença da Renda 

Bruta (RB) e o Custo Operacional Total (COT). Ele mede a lucratividade da atividade no 

curto prazo,. Mostrando as condições financeiras e operacionais da atividade agrícola:  

ML = RB - COT        

 Índice de Lucratividade (IL): mostra a relação percentual entre a Margem Líquida e Renda 

Bruta. Indica o percentual disponível de renda da atividade, após o pagamento de todos os 

custos operacionais. 

              IL = 
  

  
  100% 

 Lucro (L) : é resultante da diferença entre renda bruta e custo total. 
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                   Segundo Nogueira et al. (2001, apud Campos, 2003), algumas precauções devem 

ser tomadas na interpretação dos indicadores econômicos. Deste modo, com respeito à 

Margem Bruta, afirma-se que:  

 

 MB > 0 – significa que a RB é superior ao COE e o produtor pode permanecer na 

atividade, no curto prazo, se a mão de obra familiar for remunerada; 

 MB = 0 – ocorre quando a RB é igual ao COE. Neste caso, a mão de obra familiar não é 

remunerada e se o produtor não tem outra atividade, não resistirá por muito tempo no 

negócio; 

 MB < 0 – acontece quando a RB é inferior ao COE. Significa que a atividade está 

resultando em prejuízo, visto que não cobre nem os desembolsos efetivos; 

 

                  Quanto à Margem Líquida, podem ser processadas as seguintes interpretações: 

 

 ML > 0 – significa que a RB é superior ao COT e o produtor pode permanecer na 

atividade no longo prazo; 

 ML = 0 – ocorre quando a RB é igual ao COT. Neste caso, as depreciações e a 

remuneração da mão de obra familiar estão sendo cobertas, mas o capital não foi 

remunerado; 

 ML < 0 – acontece quando a RB é inferior ao COT. Significa que alguns dos fatores de 

produção não estão sendo remunerados e o produtor encontra-se em processo de 

descapitalização. 

     

   No caso do Lucro, as conclusões são as seguintes: 

 Lucro > 0 – lucro supernormal. A atividade está remunerando todos os fatores de 

produção e ainda está gerando uma “sobra” que varia com a produção; 

 Lucro = 0 – lucro normal. A atividade está remunerando todos os fatores de produção, 

inclusive a mão de obra familiar e administrativa, a terra e o capital; 

 Lucro < 0 – prejuízo. Este caso não requer, necessariamente, prejuízo total, pois se a ML 

for maior do que zero, significa que a atividade está remunerando a mão de obra familiar, 

as depreciações e, até mesmo, parte do capital empatado. 

 

                 Deve-se ressaltar, entretanto, que existem várias maneiras de se determinar custos, 

sendo que o modo mais adequado depende dos objetivos ou da finalidade de cada estudo. 
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                 De acordo com Kay (1986), a análise da empresa como um todo pode ser efetuada 

por diferentes medidas de resultado, cada uma se concentrando em um aspecto específico do 

negócio. Deste modo, são divisíveis as medidas de análise da empresa como um todo em 

cinco áreas de concentração, indicadas sequencialmente.  

 

 Financeira - concentra-se na posição do capital do negócio incluindo solvência, 

liquidez e mudanças no patrimônio líquido. Calculam-se os indicadores de: 

 Razão do Capital Líquido: é calculada pela divisão do ativo total pelo passivo 

total. 

 Razão Dívidas/Capital Próprio: é encontrada pela divisão das dívidas totais pelo 

capital próprio do proprietário (PL). 

 Índice de Liquidez Corrente: é calculada pela divisão do ativo circulante ou ativo 

realizável e disponível pelo passivo circulante ou exigível a curto prazo. 

 Variação do Patrimônio Líquido: consiste em verificar se o patrimônio líquido está 

crescendo com o tempo. 

  

 Tamanho da Fazenda - Diversas medidas são usadas para se analisar e comparar 

tamanho de fazendas como causas potenciais de problemas de baixa renda 

(rentabilidade). As medidas referem-se a: 

 Valor da Produção da Fazenda (lucro bruto): Mede o volume de produção em 

termos monetários das unidades físicas de diferentes produtos da fazenda.  

 Capital Total Investido: É o capital total investido em terras, construções, 

maquinaria e animais.  

 Total de Hectares Controlados: É o número de hectares próprios e hectares 

arrendados.  

 Trabalho Total Usado: Trabalhador integral equivalente ou um equivalente-

homem. 

  

 Lucratividade - Problemas de renda e lucratividade são identificados calculando-se a 

renda líquida, as taxas de retorno sobre o capital e sobre os recursos próprios, e os 

retornos sobre o trabalho e administração. Levam-se em consideração. 

 Trabalho Total Usado: Trabalhador integral equivalente ou um equivalente-

homem.  
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 Retorno ao Trabalho e a Administração: é a soma do custo de oportunidade do 

trabalho do proprietário e do administrador em uma ocupação fora da fazenda. 

 Retorno da Administração: é aquela parte da renda líquida da fazenda que 

permanece após o custo de oportunidade do trabalho do proprietário e do capital 

serem subtraídos. 

 Taxa de Remuneração do Capital: é a renda líquida menos o custo de oportunidade 

do trabalho e da administração (percentagem).  

 Taxa de Retorno de Recursos Próprios: é a percentagem de retorno para a família 

do proprietário ou do capital próprio. 

 

 Eficiência - Problemas de renda ou de lucratividade frequentemente podem ser 

tratados em relação à baixa eficiência em uma ou mais áreas do negócio. Medidas de 

eficiência física e econômica podem ser usadas para se identificar áreas problemas. 

 Taxa de Recuperação do Capital: divisão do valor da produção da fazenda pelo 

capital total usado no negócio.  

 Capital por Pessoa: divisão do total de capital usado no negócio pelo tempo 

integral equivalente do trabalhador.  

 Valor do Produto Agrícola por Hectare Cultivado: divisão do valor total de todas 

as culturas produzidas durante o ano pelo número de hectares cultivados.  

 Renda Líquida de Produtos Agrícolas por Hectare Cultivado: identificação de 

todos os custos relativos à produção a fim de subtraí-los do valor total da produção 

agrícola antes de dividir pelo número de hectares cultivados.  

 Investimento em Maquinaria por Hectare Cultivado: Dividindo-se o valor corrente 

de toda a maquinaria e equipamentos pelo número de hectares cultivados. 

 Custos em Maquinaria por Hectare Cultivado: o total dos custos anuais 

relacionados a maquinaria é dividido pelo número de hectares cultivados.   

 Valor da Produção da Fazenda por Pessoa: divisão do valor da produção da 

fazenda pelo número de trabalhadores de tempo integral equivalente (equivalente-

homem).  

 Renda Líquida por Pessoa: dividindo-se a renda líquida pelo número de 

trabalhadores de tempo integral equivalente (equivalente-homem).  
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 Atividade - a fase final é conduzir a análise de atividade a fim de se estimar a 

rentabilidade relativa de cada uma. Problemas de baixa renda são frequentemente o 

resultado de baixos ou negativos lucros em uma ou mais atividades os quais 

contrabalanceiam com bons lucros em alguma(s) atividade(s) e baixa renda líquida 

agrícola em outra(s). Realizam-se cálculos objetivando: 

 Análise de Atividade de Culturas - os valores são mostrados tanto para a fazenda 

como um todo quanto por hectare. Variáveis calculadas: produção, renda, custos 

variáveis e fixos, custos totais, lucro e custo médio. 

 Análise de Atividade de Criação. 

 Rateio dos custos fixos e despesas gerais da fazenda. 

 

                   Para o cálculo desses indicadores, ressalta-se a importância da realização do 

inventário do estabelecimento agrícola. Destaca-se como objetivos do inventário: (i) realizar o 

balanço patrimonial; (ii) mostrar a evolução do patrimônio da empresa; (iii) servir para a 

avaliação econômico-financeira de atividades ou da empresa rural; (iv) servir como 

instrumento de desapropriação para interesse público; (v) servir para partilha de bens em caso 

de sucessão; e (vi) servir como hipoteca em financiamento de projetos. 

       Pode-se definir o inventário como o processo pelo qual se verificam, descrevem, 

classificam e avaliam todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa rural. Os itens de 

capital estão compostos pela terra, culturas, benfeitorias, animais de produção e de trabalho, 

máquinas e equipamentos, estoques de insumos e provisões (estoques de produtos). Os 

direitos compõem-se por contas e duplicatas a receber e as obrigações pelas dívidas, ou seja, 

contas e duplicatas a pagar. 

      No sistema contábil de uma empresa agrícola devem ser considerados dois 

inventários: um no início e outro no fim do período da contabilidade escolhido. 

Posteriormente, o inventário do fim do período se torna o do início do período seguinte, sendo 

necessário fazer apenas um inventário por período. 

      Considera-se que o balanço patrimonial, constituído com base em dados do 

inventário e da escrituração contábil, é a fonte de informação para cálculo das medidas 

relacionadas à posição financeira ou de capital. Os principais objetivos das medidas ou 

indicadores de resultado econômico são: (i) medir a solvência e liquidez do negócio; (ii) 

observar mudanças no patrimônio líquido; e (iii) identificar debilidades (fraquezas ou 

ameaças) na estrutura ou combinação de vários tipos de ativos (bens) e passivos (dívidas). 

(KAY, 1986). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS PRODUTORES DE COCO  

 

                 A análise e a interpretação de dados foram efetuadas de acordo com o método 

descritivo e com a técnica de análise tabular, com a utilização de frequência absoluta e 

relativa; valores máximo, mínimo e médio; e do coeficiente de variação de variáveis 

selecionadas. Compreende-se o Coeficiente de Variação pela fórmula: 

                  CV = Coeficiente de Variação = 
             

     
       . 

                 A princípio, considera-se que quanto menor o Coeficiente de Variação, mais 

homogêneos serão os dados. Assim, o nível de heterogeneidade de uma amostra pode se 

basear na análise do coeficiente de variação. Baseando-se no referencial de Gomes (1985) 

interpreta-se a análise do coeficiente de variação de acordo com a seguinte escala abaixo: 

 baixos – coeficientes de variação inferiores a 10%; 

 médios – coeficientes de variação entre 10 e 20%; 

 altos – coeficientes de variação. entre 20 e 30%; e 

 muito altos – para valores acima de 30%.  

                Isto posto, os principais aspectos e variáveis analisados para a definição das 

características gerais do perfil de produtores de coco em Paraipaba estão destacados na 

sequência. 

 

I) Perfil do Proprietário  

a) Condição básica do Produtor; 

b) Idade (anos) e sexo; 

c) Grau de instrução (nível de escolaridade); 

d) Experiência do produtor na atividade de produção de coco irrigado(anos); 

e) Complementação do nível de renda. 

 

II) Produção, Renda Bruta e Despesas Operacionais  

a) Produção total por produtor em 2012;  

b) Tamanho do estabelecimento; 

c) Dificuldades de operação da produção de coco no início e em 2012; 

d) Aspectos gerais de produção e comercialização no perímetro irrigado em 2012; 
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e) Renda bruta dos produtores em 2012 (R$/ano);  

f) Custo operacional efetivo em 2012 (R$/ano); 

g) Detalhamento dos itens de custo operacional efetivo em 2012 (R$/ano); 

h) Custo operacional total em 2012 (R$/ano); 

i) Margem líquida em 2012 (R$/ano). 

 

III) Descrição do Nível Tecnológico 

a) Utilização de assistência técnica (pública e/ou privada); 

b) Realização de análise de solo em laboratório; 

c) Correção do solo (calcário dolomítico e/ou fósforo); 

d) Utilização de sementes ou mudas selecionadas;  

e) Uso recomendado de espaçamento entre plantas;  

f) Preparo do solo (manual, tração animal e/ou mecanizado); 

g) Capinas (manual, tração animal, mecanizada e/ou química) e/ou retirada dos restos 

culturais após a colheita;  

h) Uso de defensivos agrícolas (pulverizações);  

i) Adubação (química e/ou orgânica);  

j) Principais sistemas de irrigação utilizados no perímetro: aspersão convencional, sistema de 

irrigação localizado (gotejamento) ou misto (uso simultâneo de aspersão e gotejamento). 

 

IV) Total do Capital Empatado 

a) Montante de recursos investidos na propriedade – valor da terra e da plantação de coco, 

estrutura física construída, sistema de irrigação, máquinas e equipamentos agrícolas 

utilizados. 

 

V) Características das Relações de Trabalho em 2012 

a) Tipo de relação de trabalho, ou seja, a constatação de empregados com contrato formal, 

diaristas sem contrato formal ou mão de obra familiar. 

 

VI)  Potencialidades Locais 

a) Averiguação do nível de capital social da comunidade; 

b) Principais vantagens que o estabelecimento demonstra por estar localizado na região – 

descoberta de potencialidades regionais, como a proximidade de fornecedores e clientes, 

infraestrutura física, entre outras; 
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c) Constatação da participação e avaliação da contribuição de cooperativas, sindicatos e/ou 

associações. 

 

3.2 CÁLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDADE DOS PRODUTORES 

 

                 Foram obtidas informações dos estabelecimentos agrícolas, a partir do cálculo das 

medidas seguintes. Os indicadores de rentabilidade, conforme metodologia desenvolvida por 

Matsunaga et al. (1976) e Martin et al. (1998), reproduzidos no trabalho de Campos (2003), 

estão sequentemente delineados:  

(i) Renda Bruta. 

(ii) Custo Operacional Efetivo. 

(iii) Custo Operacional Total. 

(iv) Custo Total. 

(v) Margem Bruta. 

(vi) Margem Líquida. 

(vii) Índice de Lucratividade. 

(viii) Lucro. 

                Além disto, foram calculados, conforme referencial de Hoffmann et al. (1987), os 

indicadores relacionados a  

(i) Taxa de Remuneração do Capital. 

(ii) Custo Unitário. 

(iii) Ponto de Nivelamento de Rendimento. 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL TÉCNICO E ECONÔMICO DOS PRODUTORES 

DE COCO 

                   A análise fatorial (AF) tem a finalidade de analisar a estrutura das inter-relações 

(correlações) de grande número de variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes 

comuns (fatores). Esta análise permite o resumo e redução dos dados, encontrando fatores 

que, quando interpretados e compreendidos, descrevem os dados em um número muito menor 

de conceitos do que as variáveis originais. (HAIR JR. et al. , 2005). 

                   Destaca-se a noção de que o objetivo primordial da AF é atribuir um escore 

(quantificação) a construtos, ou fatores, não diretamente observáveis. Este novo escore é uma 

representação parcimoniosa da informação presente nas diferentes variáveis e é capaz de 
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resumir a informação que consta em muitas variáveis em um número reduzido de fatores não 

diretamente observáveis. Esses fatores permitem identificar as relações estruturais entre as 

variáveis que, de outra forma, passariam despercebidas no conjunto vasto das variáveis 

originais. (FÁVERO et al., 2009). 

                  A análise fatorial (AF), pelo método dos componentes principais (ACP), objetivou, 

neste estudo, reduzir ou simplificar a interpretação de uma base de dados, sem comprometer 

informações relevantes, sobre as características do perfil dos produtores rurais. Assim, com 

base na AF pelo método ACP, restaram identificados fatores comuns ou específicos 

relacionados ao perfil técnico e econômico dos produtores de coco em Paraipaba. 

                  A análise de componentes principais (ACP) é um dos métodos multivariados mais 

simples. O objetivo da análise é tomar p variáveis X1, X2,..., Xp e encontrar combinações 

destas para produzir índices Z1, Z2,..., Zp que sejam não correlacionados na ordem de sua 

importância , e que descrevam a variação nos dados. A falta de correlação significa que os 

índices estão medindo diferentes “dimensões” dos dados, e a ordem é tal que Var(Z1)   

Var(Z2)   ...   Var(Zp), em que Var (Zi) denota a variância de Zi. Os índices Z são os 

componentes principais. Ao se fazer uma análise de componentes principais, há sempre a 

esperança de que as variâncias da maioria dos índices são de tal modo baixas ao ponto de 

serem desprezíveis. Neste caso, a maior parte da variação no conjunto de dados completos 

pode ser descrita adequadamente pelas poucas variáveis Z com variâncias não desprezíveis, e 

algum grau de economia é então alcançado. (MANLY, 2008).   

                   Resumidamente, o procedimento a ser realizado em uma análise fatorial deve 

obedecer a sequência abaixo de etapas, conforme a explicação de Fávero et al. (2009).  

 Análise da matriz de correlações e adequação da utilização da análise fatorial. 

  Extração dos fatores iniciais e determinação do número de fatores. 

 Rotação dos fatores. 

 Interpretação dos fatores. 

                  Com relação à necessidade de se verificar a adequação do uso da análise fatorial, 

Fávero et al (2009) ensinam que o pesquisador deve efetuar os seguintes passos: analisar a 

matriz de correlações, verificar a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e o teste de 

esfericidade de Bartlett, bem como analisar a matriz anti-imagem. 

                  Zambrano e Lima (2004 apud Campos, 2012) definem KMO como um indicador 

que compara a magnitude dos coeficientes de correlação observados com as magnitudes dos 

coeficientes de correlação parcial e varia de 0 a 1. Pequenos valores indicam que o uso da AF 
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não é adequado. O teste de Bartlett, de esfericidade, serve para comprovar ou não se a matriz 

de correlação é uma matriz-identidade. Se isso ocorrer, o uso do modelo de AF deve ser 

reavaliado. Com relação à matriz anti-imagem, destaca-se que ela contém os valores 

negativos das correlações parciais e é uma forma de obter indícios acerca da necessidade de 

eliminação de uma determinada variável do modelo. (FÁVERO et al., 2009).    

                   Uma vez que as variáveis são especificadas e a matriz de correlação é preparada, 

o pesquisador está pronto para aplicar a análise fatorial a fim de identificar a estrutura latente 

de relações. Assim, as decisões devem ser tomadas com relação (1) ao método de extração 

dos fatores (análise dos fatores comuns versus análise de componentes principais) e (2) ao 

número de fatores selecionados para representar a estrutura latente dos dados (HAIR JR. et 

al., 2005).   

                  Para o critérios de escolha do número de fatores, Fávero et al., (2009) destacam as  

opções: (i) critério da raiz latente ( critério de Kaiser); (ii) critério a priori; (iii) critério de 

percentagem da variância e (iv) critério do gráfico Scree.  

                  Neste trabalho, adotou-se o critério da raiz latente, pelo fato de ser mais adequado 

à análise.  Nele, a escolha dos componentes que expressam eigenvalues maior do que 1 

decorre do fato de que, no mínimo, o componente deve explicar a variância de uma variável 

utilizada no modelo, uma vez que é feito uso de variáveis padronizadas, com média 0 e 

variância igual a 1. Logo, somente os fatores que possuírem valores próprios (eigenvalues) 

superiores a 1 serão significativos. (FÁVERO et.al., 2009). 

                  Na sequência da análise fatorial, destaca-se a rotação de fatores. Trata-se de uma 

manipulação ou ajuste dos eixos fatoriais para conseguir uma solução fatorial mais simples e 

pragmaticamente mais significativa. (HAIR JR. et al. , 2005).  

                   Existem a rotação ortogonal e a oblíqua. A de ordem ortogonal é aquela na qual os 

fatores são extraídos de modo que seus eixos sejam mantidos em 90 graus. Cada fator é 

independente, ou ortogonal, em relação aos outros. A correlação entre os fatores é 

determinada como 0 (zero). A rotação fatorial oblíqua é computada de modo que os fatores 

extraídos são correlacionados. Em vez de restringir arbitrariamente a rotação fatorial a uma 

solução ortogonal, a rotação oblíqua identifica o grau em que cada fator está correlacionado 

(HAIR JR. et al., 2005). 

                   Dentre os processos de rotação dos eixos fatoriais, adotou-se o método Varimax, 

cujo objetivo é obter uma estrutura fatorial na qual uma, e apenas uma, das variáveis originais 

esteja fortemente associada com um só fator, e pouco associada com os restantes fatores 

(MAROCO, 2003).   
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                   De acordo com Fávero et. al., (2009), a interpretação dos fatores é a última etapa 

da técnica e refere-se ao entendimento e nomeação de fatores por meio das cargas fatoriais.  

Para isto, destacam-se: (i) a realização do exame da matriz fatorial de cargas; (ii) identificação 

da maior carga para cada variável; (iii) avaliação das comunalidades; e (iv) nomeação dos 

fatores. (Hair Jr., et al., 2005). Deve-se destacar o caráter de subjetividade da nomeação dos 

fatores, isto é, cada pesquisador pode propor uma avaliação diferente neste processo.  

                 Por fim, foram obtidos os escores fatoriais como resultado da análise. Deve-se 

destacar a noção de que o escore fatorial obtido é uma medida composta criada para cada 

observação sobre cada fator extraído na análise fatorial. Os pesos fatoriais são usados em 

conjunção com os valores da variável original para calcular o escore de cada observação. O 

escore fatorial pode então ser usado para representar o(s) fator(es) em análises subsequentes. 

Os escores fatoriais são padronizados para que tenham uma média 0 e um desvio-padrão de 1. 

(HAIR JR., et al., 2005).   

                  A análise fatorial realizada teve suporte em indicadores de perfil do produtor. 

Deste modo, foram empregadas as variáveis destacadas a seguir, com o intuito de se buscar a 

caracterização do perfil técnico-econômico da agricultura irrigada de produção de coco, em 

Paraipaba: 

 

X1 - Tamanho de área produtiva irrigada (ha); 

X2 – Renda bruta da produção de coco (R$/ano); 

X3 – Custo operacional efetivo da atividade irrigada (R$/ano); 

X4 - Valor do capital empatado (R$); 

X5 – Técnicas ou práticas agrícolas utilizadas; 

X6 – Classificação do sistema de irrigação utilizado; 

X7 – Prática de renovação do coqueiral; 

X8 – Número de coqueiros em produção por estabelecimento;  

X9 – Gasto anual com água no processo de irrigação (R$). 

 

                   O custo operacional efetivo (X3) compõe-se de custos com mão de obra 

permanente e temporária, mecanização e tração animal, sementes e mudas, fertilizantes e 

defensivos, adubo orgânico e outras despesas (combustíveis, energia elétrica da atividade 

produtiva, manutenção de benfeitorias, máquinas e equipamentos etc). O valor do capital 

empatado (X4) corresponde a valores de culturas permanentes, benfeitorias e máquinas. 

                   A variável práticas agrícolas (X5) foi qualificada assumindo valores de 0 a 10, 

referente à utilização acumulativa ou não das seguintes técnicas agrícolas: utilização de 

sementes ou mudas selecionadas; uso recomendado de espaçamento entre plantas (plantio); 

preparo do solo (manual, tração animal e/ou mecanizado); realização de análise de solo em 
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laboratório; adubação (química e/ou orgânica); capinas (manual, tração animal, mecanizada 

e/ou química); uso de defensivos agrícolas (inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas); 

assistência técnica (pública e/ou privada); retirada dos restos culturais após a colheita; e 

correção do solo (calcário dolomítico ou fósforo). 

                  A variável X6 indica se o produtor adota sistema de irrigação de aspersão 

convencional (escore 1) ou o sistema de gotejamento, também chamado de sistema localizado 

(escore 3).  Considera-se o sistema localizado como sendo o mais eficiente, haja vista 

economizar água. A variável também capta a situação em que o proprietário adota o sistema 

misto, ocasião em que a implantação do sistema de gotejamento está incompleta. Esta 

situação fica representada pelo escore 2, a demonstrar uma situação intermediária do 

produtor.  

                   A variável X7 permite identificar a situação em que o proprietário realiza 

renovação de seu coqueiral (escore 2); não está realizando mas pretende fazer a renovação no 

curto prazo, considerando a continuidade da produção de coco (escore 1); não realiza e não há 

planejamento para realizar a renovação (replantio) de coqueiros (escore 0). 

                   Estes indicadores foram utilizados com o objetivo de sintetizar algumas medidas 

do grau de eficiência econômica e técnica na agricultura irrigada no Perímetro Irrigado Curu- 

Paraipaba (produção de coco). De posse dos escores fatoriais, referentes a cada um dos 

produtores entrevistados, procedeu-se à análise de agrupamentos, com o intuito de identificar 

e agrupar agricultores homogêneos. 

         

3.4 IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS HOMOGÊNEOS DE PRODUTORES DE COCO 

 

                  A análise de agrupamentos foi feita considerando-se os escores fatoriais obtidos 

pela análise fatorial, que utilizaram os indicadores de perfil dos produtores rurais. O objetivo, 

com aplicação desta técnica, foi identificar grupos distintos de produtores, quanto aos fatores 

da gestão e uso de tecnologia agrícola, no contexto da produção de coco no município de 

Paraipaba, litoral oeste do Estado do Ceará. 

                  De acordo com Mingoti (2007), a análise de agrupamentos tem como objetivo 

dividir os elementos da amostra (ou população) em grupos, de forma que os elementos 

pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si, com respeito às variáveis 

(características), e os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a estas 

mesmas características. 

                   Na análise de agrupamentos (clusters), pode-se haver a necessidade de 
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padronização das variáveis, geralmente com o cálculo de Z = 
         

             
. Após a seleção das 

variáveis e a verificação da necessidade ou não de padronizá-las, bem como avaliar a 

manutenção ou exclusão de outliers, a próxima etapa que o pesquisador vai deparar relaciona-

se à escolha da medida de similaridade que será utilizada no estudo. (FÁVERO et al., 2009). 

                 O procedimento da análise de agrupamento dos elementos da amostra parte da 

decisão sobre qual medida de similaridade ou dissimilaridade será utilizada. As medidas de 

similaridade indicam que, quanto maior o valor, maior a semelhança entre os elementos 

amostrais, e as medidas de dissimilaridade indicam que, quanto maior o valor, mais diferentes 

são os elementos amostrais. (CAMPOS, 2008). 

                  Dentre os métodos ou medidas utilizadas para a mensuração dessa distância, 

utilizou-se a distância euclidiana quadrada, que representa a soma dos quadrados das 

diferenças dos valores de todas as variáveis consideradas. 





p

i

ikilkl XXXXd
1

2/12 ])([),(  

                  Neste método de distância, os dois elementos amostrais Xl e Xk, l  k são 

comparados em cada nível pertencente ao vetor de observações. São medidas de 

dissimilaridade e, quanto menores os seus valores, mais similares serão os elementos que 

estão sendo comparados. (MINGOTI, 2007). 

                  Em seguida, destaca-se que Pfeiffer (1980 apud Campos, 2012), estabelece dois 

grupos de métodos para a combinação dos elementos nos agrupamentos, os hierárquicos e não 

hierárquicos. Nos métodos hierárquicos, os grupos são constituídos sobre níveis distintos de 

distância ou semelhança, podendo ser divisivos ou aglomerativos. Os métodos não 

hierárquicos caracterizam-se pelo fato de que, no número de grupos dados, os elementos se 

agrupam simultaneamente, de tal forma que, se partindo de uma divisão inicial, é possível 

deslocar os elementos.  

                  Deve-se destacar, também, o fato de que não existe critério preestabelecido para a 

determinação do número de grupos a serem considerados, sendo necessária a avaliação crítica 

dos pesquisadores em cada caso específico. (CAMPOS, 2012). 

                  Neste experimento, praticou-se a realização do método hierárquico como técnica 

exploratória, para, posteriormente, propiciar a utilização do número indicado de clusters na 

técnica não hierárquica. Seguiu-se a utilização do método k-médias, que constitui um dos 

expedientes metodológicos não hierárquicos mais utilizados e conhecidos, em que cada 

elemento da amostra é alocado àquele cluster cujo centroide (vetor de médias da amostra) é o 
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mais próximo do vetor de valores observados para o respectivo elemento. (HARTINGAN; 

WONG, 1979). 

                 Para operacionalizar a análise fatorial e a análise de clusters, foi utilizado o 

software SPSS  versão 13.0 . 

 

3.5 ÁREA DE ESTUDO 

 

           O Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba está localizado no Município de Paraipaba,  

à margem do rio Curu, Estado do Ceará, a 90km da capital, Fortaleza.  

                   O Município de Paraipaba, localizado no norte do Estado do Ceará, microrregião 

do Baixo Curu, tem área de 301,12 km
2
 e população estimada, em 2010, de 30.041 habitantes, 

com densidade demográfica de 99,83 hab./km
2
. Exibe temperatura média de 26

o
C a 28

o
C, 

pluviosidade normal de 1.238,2 mm/ano e altitude de 26,0m. (CEARÁ. PERFIL, 2013). 

             O acesso ao perímetro irrigado com origem em Fortaleza-CE é feito 

principalmente pela Rodovia CE-085.  O acesso também pode ser realizado pela Rodovia 

Federal BR–222, e, em seguida, pela Rodovia CE–233, sendo este o trajeto que se realizava 

antes da inauguração da CE-085 nos anos de 1990. 

             A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1974, enquanto os 

serviços de administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum tiveram 

início no ano de 1975. (DNOCS, 2013). 

            Afirma-se que, das terras do perímetro irrigado Curu-Paraipaba, podem ser obtidas 

as produções agrícolas de abacate, acerola, coco, cana-de-açúcar, citros, banana, batata-doce, 

caju, cana-de-açúcar, capim, feijão, goiaba, graviola, macaxeira, mamão, mandioca, manga, 

melancia, maxixe, milho, pimenta e sapoti.   

            Deve-se ressaltar, entretanto, que, do total de 2.990,76 ha de área irrigada entregue 

aos produtores, 2.490,09 ha são destinados a cultura do coco. (DNOCS, 2013). 

            De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (CEARÁ. 

ADECE, 2013), destacam-se as seguintes categorias de usuários no perímetro irrigado Curu-

Paraipaba: (i) pequeno produtor – com área média de 3,58 ha, número total de 679 pessoas, 

área total de 2.453 ha; (ii) técnico agrícola – com área média de 3,60 ha, número total de duas 

pessoas, área total de 7,20 ha; (iii) engenheiro agrônomo – com área média de 3,58 ha, 

número total de seis pessoas, área total de 21,50 ha; (iv) empresa – com área média de 7,49 

ha, número total de 109 pessoas, área total de 817,30 ha.  
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3.6 NATUREZA E FONTE DE DADOS 

                   Os dados são de natureza primária e secundária. Os indicadores de ordem 

primária foram obtidos em pesquisa direta, realizada por meio de questionário
1
, que aborda 

um conjunto de variáveis quantitativas e qualitativas, aplicado em entrevista junto a pequenos 

produtores de coco em Paraipaba, entre fevereiro de 2013 e abril de 2013, referente ao 

processo produtivo do ano de 2012. Também foram pesquisadas informações de dados 

secundários em livros, artigos acadêmicos e informações estatísticas pela internet. 

 

3.7 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

                   De acordo com dados informados pela Agência de Desenvolvimento do Estado do 

Ceará (CEARÁ. ADECE, 2013), do total de 796 agricultores usuários do Perímetro Irrigado 

Curu-Paraipaba, 679 são pequenos produtores. Considerando, então, que cerca de 85,30% das 

pessoas são pequenos produtores, adotou-se, ao longo da pesquisa, amostragem não 

probabilística, por julgamento (intencional). 

                    A amostra por julgamento, às vezes chamada de amostra intencional, envolve a 

seleção de elementos de amostra para um fim específico. É uma forma de amostra por 

conveniência, em que o julgamento do pesquisador é usado para selecionar elementos de 

amostra. Estes são escolhidos porque o pesquisador acredita que eles representam a 

população-alvo, mas não são necessariamente representativos. (HAIR JR; BABIN et al., 

2005).  

                    A amostragem não probabilística por conveniência envolve a seleção de 

elementos da amostra que estejam mais disponíveis para tomar parte no estudo e que podem 

oferecer as informações necessárias. Elas incorrem, no entanto, na tendenciosidade de 

seleção, pois os entrevistados muitas vezes são diferentes da população-alvo. Assim, é difícil 

e perigoso generalizar para a população-alvo quando uma amostra por conveniência é 

utilizada. (HAIR JR; BABIN et al., 2005).  

 

                   Com o entendimento de se adotar um sistema de amostragem do tipo não 

probabilístico e por julgamento (intencional), e levando em consideração aspectos de 

conveniência, rapidez e economia de custos, determinou-se um tamanho amostral de 50 

estabelecimentos rurais.  

                                                 
1
 Questionário consta na seção Apêndice 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                   Na seção 4.1, detalhou-se a caracterização dos produtores no perímetro de 

irrigação Curu-Paraipaba, ressaltando-se: (i) perfil do proprietário ou produtor; (ii) produção, 

renda bruta e despesas operacionais; (iii) descrição do nível tecnológico; (iv) total do capital 

empatado; (v) características das relações de trabalho; e (vi) considerações referentes a 

potencialidades locais. 

                  Após isto, foram realizados os cálculos de indicadores financeiros entre os 

produtores (seção 4.2), análise de fatores (seção 4.3) e análise de agrupamentos (seção 4.4).  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO 

      CURU-PARAIPABA 

 

                   O contexto atual da atividade agrícola realizada no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba tem vinculação histórica com projetos de colonização do DNOCS, que propunham 

assentar pequenos agricultores em áreas abastecidas com recursos hídricos, cada uma 

contando com um sistema público de irrigação (infraestrutura de uso comum), levando-se em 

conta a disponibilidade microrregional de águas, açudes, rios etc. 

                  A geração de renda baseada na produção agrícola no Perímetro Curu-Paraipaba é 

importante para a economia municipal e pode ser compreendida com suporte em dados 

provenientes do DNOCS,  conforme tabulação disponível na seção Apêndice. De acordo com 

as informações destacadas, em 2012, a produção de coco propiciou uma renda de R$ 9.683 

mil. Destacam-se, também, os cultivos de graviola, que ensejaram renda de R$ 555 mil em 

2012; acerola, R$ 507 mil; cana-de-açúcar, R$ 371 mil. Destaca-se o fato de que o total 

gerado de produção agrícola, exceto fruticultura, proporcionou renda de R$ 766 mil em 2012 

e que a produção agrícola com fruticultura, exceto coco, foi de R$ 1.483 mil no referido ano. 

Caracteriza-se, pois, a predominância econômica da cultura do coco no perímetro irrigado, 

produção esta que é exercida não só por pequenos agricultores, mas também por pessoas que 

são proprietárias de maiores extensões de terra.  

                   Atualmente, no referido perímetro de irrigação, a Associação do Distrito de 

Irrigação Curu-Paraipaba (ADICP) conta com cerca de 800 irrigantes associados. Pode-se 

constatar que o caráter de funcionamento da Associação se baseia fundamentalmente na 

manutenção do fornecimento da infraestrutura de irrigação, em que cada família de agricultor 

fica sob a responsabilidade de pagar pelo consumo de água usada mensalmente na agricultura 

irrigada. Deve-se ressaltar, entretanto, que a ADICP não pode ser considerada como uma 
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cooperativa de agricultores. Sua atuação destina-se à emancipação dos colonos e à 

manutenção do perímetro irrigado. 

                  A utilização do termo emancipação refere-se ao fato de que, inicialmente, os 

agricultores assentados realizavam suas atividades sob rígido controle dos técnicos do 

DNOCS. A assistência técnica era fornecida sistematicamente, de modo que muitos 

agricultores entrevistados (antigos colonos) ressaltam a melhor qualidade da agricultura 

realizada no antigo período. Referem-se à época da plantação de cana-de-açúcar na década de 

1980, quando havia inclusive uma agroindústria na região, o que garantia a compra da 

produção realizada.  

                   A emancipação, portanto, refere-se ao fato de que, atualmente, a atividade 

agrícola realizada no perímetro deve ser estabelecida dentro de um regime de independência, 

onde o próprio administrador do estabelecimento rural deve traçar metas e objetivos, sem 

precisar seguir determinações de produção provenientes do DNOCS.    

                   De fato, com o fim do período em que a cana se mostrava como opção lucrativa 

de negócio, tanto para a agroindústria quanto para os pequenos produtores da região, 

estabeleceram-se as plantações de coco, já como atividade autônoma. Considerando a 

lucratividade obtida pelos primeiros produtores, outros agricultores locais passaram a seguir o 

exemplo da plantação de coco, de modo que, atualmente, a paisagem da produção agrícola 

municipal em Paraipaba é amplamente dominada pela presença de coqueirais. Destaca-se 

também o fato de que esta produção de coco prevalece com vistas a abastecer o mercado 

consumidor de água de coco no litoral turístico e nos centros urbanos, praticamente sem 

vinculação com o fornecimento de coco para o beneficiamento industrial, o que poderia talvez 

ensejar melhor nível de emprego e renda. 

 

 Perfil do Proprietário ou Produtor 

                   Neste tópico, busca-se relatar informações referentes a: (i) condição básica do 

produtor; (ii) idade e sexo do produtor; (iii) grau de instrução ou escolaridade; (iv) 

experiência do agricultor; e (v) complementação do nível de renda. 

                   Na Tabela 1, destacou-se que 54% dos entrevistados são provenientes ainda da 

condição de colono, ou seja, trabalharam no período da cana, quando viviam sob o controle e 

a assistência técnica do DNOCS. De cada família de colono provém a segunda geração de 

produtores rurais. De fato, 36% dos entrevistados declararam-se filhos de irrigantes e 

administram o estabelecimento rural com outros membros da família (irmãos) haja vista 
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situações de envelhecimento e aposentadoria do titular ou o seu falecimento. Dentre os 50 

entrevistados, cinco ou 10% relataram haver adquirido a propriedade rural já nos anos 1990, o 

que pode evidenciar, desde tal período, a maior flexibilidade gerencial e a tendência de 

afastamento da atuação pública no perímetro, já que se tornou possível a negociação da posse. 

Não se contatou, entretanto, o título jurídico da propriedade rural (escritura da terra), em 

nenhuma das entrevistas realizadas. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos produtores de coco entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba, segundo a condição básica quanto à forma de acesso à terra, 2012. 

Caracterização Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Colono (Irrigante assentado pelo DNOCS) 

Filho de Irrigante 

Comprou o estabelecimento rural nos anos 90 

27 

18 

05 

54 

36 

10 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria. 

 

                   Na Tabela 2, verificou-se que doze pessoas ou 24% dos entrevistados informaram 

ter entre 61 e 70 anos de idade. Além disto, pode-se asseverar que 36% dos entrevistados têm 

61 anos de idade ou mais e 38% dos entrevistados entre 41 e 60 anos de idade. Em geral, 

percebe-se que as pessoas jovens, entre 15 e 30 anos, têm pouco interesse em exercer trabalho 

no contexto da agricultura, tomando por base praticamente inexistir pessoas desta faixa etária 

dentre os entrevistados.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos produtores de coco entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba, segundo a idade, 2012. 

Caracterização Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Entre 20 e 30 anos 

Entre 31 e 40 anos 

Entre 41 e 50 anos 

Entre 51 e 60 anos 

Entre 61 e 70 anos 

Idade maior que 70 anos 

01 

12 

10 

09 

12 

06 

02 

24 

20 

18 

24 

12 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria. 

 

 

                   Em alguns relatos, pessoas mais jovens consideraram que o trabalho na 

agricultura é pesado e que proporciona um padrão de vida desconfortável. Do diálogo com 

algumas pessoas entrevistadas no perímetro Curu-Paraipaba resultou a informação de que a 

agricultura denota pouco retorno financeiro e que existe tendência de se buscar outras 
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oportunidades de trabalho fora do contexto agrícola.  

                  De acordo com Vasconcelos (2011), problemas fitossanitários, ambientais e de 

descontinuidade nas estratégias ocupacionais dos filhos dos colonos se repetem no Curu-

Paraipaba. Destaca-se o fato de que os filhos dos colonos permanecem em Paraipaba 

agregados às casas paternas. A reprodução social das famílias, entretanto, como agricultores 

familiares, não está assegurada. A maior evidência da descontinuidade entre gerações é o 

número de lotes que foram vendidos. 

                  Em seguida, foram destacadas informações quanto ao sexo dos entrevistados, 

caracterizando o produtor geralmente como do sexo masculino, exceto em duas entrevistas, 

nas quais se constatou que a propriedade do lote tinha como titular a pessoa do sexo feminino. 

Nestas duas ocasiões, entretanto, verificou-se que a propriedade rural pertencia originalmente 

a pessoa do sexo masculino. No primeiro caso, o titular faleceu, de modo que a viúva 

administra o lote e o quintal com o auxílio do seu irmão. No segundo caso, a proprietária 

administra apenas um quintal de produção de coco com o auxílio de seus filhos. 

                  Na Tabela 3, há informações acerca do grau de escolaridade dos entrevistados. 

Observou-se que 20 agricultores entrevistados (40%) eram realmente analfabetos; 19 

entrevistados (38% do total) informaram apenas saber ler e escrever e 11 ou 22% do total 

disseram saber ler e escrever, incluindo o fato de terem concluído os estudos ao nível de 

ensino médio. Não houve relato ou informação acerca de estudos ao nível universitário ou de 

pós-graduação dentre os produtores agrícolas entrevistados, exceto em um dos questionários, 

onde o administrador (empregado) relatou que o titular proprietário era formado em curso de 

nível superior. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos produtores de coco entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba, segundo o grau de escolaridade, 2012. 

Caracterização Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Analfabeto 

Ler e Escreve (não completou ensino médio) 

Ler e Escreve (completou ensino médio) 

Ensino Superior (incompleto) 

Ensino Superior 

20 

19 

11 

00 

00 

40 

38 

22 

00 

00 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria. 
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                  Verificou-se, portanto, muita homogeneidade no grupo de agricultores 

entrevistados, no que se refere ao nível de educação (escolaridade formal). Conforme 

destacado, predomina um padrão baixo de escolaridade, onde o alcance do nível de ensino 

médio já representa melhor condição do agricultor entrevistado.  

                  Admite-se que a obtenção de melhores resultados econômicos na agricultura pode 

depender do grau de instrução e escolaridade do produtor. Ao estimar uma função de 

produção de coco em Paraipaba, Pinheiro (1998) considerou variáveis independentes de efeito 

direto, dentre as quais o capital, entendido como máquinas, motores e equipamentos de 

irrigação; e variáveis independentes de efeito indireto – os anos de estudo, por exemplo. 

                 De acordo esse autor, foram testadas algumas variáveis que poderiam influenciar 

indiretamente a produção de coco. Seu trabalho examinou as variáveis idade e escolaridade do 

produtor e tamanho de sua família. Representando a tecnologia, utilizou-se a intensidade de 

uso dos fatores e idade das plantas. Considerando-se diferentes posições de influência das 

variáveis não convencionais, constatou-se que a educação influenciava a produtividade do 

capital, ou seja, quanto maior era o nível de instrução formal do agricultor, melhor a 

produtividade do capital. No âmbito da pesquisa realizada, entretanto, verificou-se a presença 

de analfabetos e pessoas com um padrão básico de leitura e instrução, majoritariamente. 

Confirmando as referências de Pinheiro (1998), a verificação de agricultores mais bem- 

sucedidos teve a tendência de se associar positivamente com pessoas de melhor grau de 

capacidade intelectiva e de organização do estabelecimento agrícola. 

                 Posto isto, deve-se levar em conta o fato de que a condição de baixa escolaridade 

dos agricultores entrevistados remonta à própria origem do Projeto Irrigado Curu-Paraipaba. 

No contexto da implantação dos projetos de irrigação no Estado do Ceará, apenas três dos 14 

perímetros irrigados foram moldados em termos empresariais. Os demais projetos foram 

ocupados por unidades de produção familiar. O objetivo em projetos como o de Paraipaba era 

o de retirar agricultores da situação de pobreza, provenientes do semiárido brasileiro. 

(VASCONCELOS, 2011).   

                 Na Tabela 4, está a constatação de que a maioria dos entrevistados indicava 

considerável nível de experiência na produção de coco em 2012, já que o início da atividade 

remonta a meados da década de 1990. Em seu trabalho, Pinheiro (1998) destacava a 

implantação recente da cultura do coco em Paraipaba, assinalando que apenas 15% dos 

produtores produziam coco antes de 1992, mesmo assim de forma incipiente. Nesta 

abordagem acerca de experiência do agricultor, deve-se levar em consideração tanto a 

experiência com a produção de coco em relação ao aspecto da irrigação. 
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                 No Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, destaca-se que a cobrança de tarifas d’água 

procedeu-se após emissão da Portaria n
o
18, de 13 de fevereiro de 1995, conforme resolução 

do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Portanto, 

remonta a esta época o esforço do agricultor em economizar água em sua produção agrícola.  

 

Tabela 4 - Distribuição dos produtores de coco entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba, segundo o tempo de experiência com a produção, 2012. 

Caracterização Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Menos de 02 anos 

Entre 02 e 06 anos 

Mais de 06 anos 

02 

01 

47 

04 

02 

94 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria. 

 

                   Os entrevistados também informaram a realização de outras atividades, haja vista 

a complementação do nível de renda. Pelo que se percebe, não é possível permanecer somente 

com o coco, como fonte única de renda na família. Mesmo assim, foi possível registrar 66% 

dos entrevistados (33 unidades de produção) sobrevivendo basicamente da agricultura, tendo 

o coco como principal fonte econômica. Um dado complementar a ser destacado é que dois 

entrevistados relataram também exercer o comércio (de coco), além da produção 

propriamente dita, como pequeno e médio atravessador. Em geral, pode-se verificar a 

complementação da renda com a produção de outras culturas (feijão, macaxeira, gado), além 

da prática de emprego formal, subempregos, benefícios governamentais como bolsa-família, 

ou mesmo o recebimento da aposentadoria.  

 

                 Fazendo uso de um artifício metodológico, Vasconcelos (2011) ressaltou a 

possibilidade de classificar as famílias do Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba conforme o 

padrão predominante de atividade econômica exercida. Destaca a existência de famílias 

essencialmente agrícolas, cujos membros familiares trabalham no lote dividido para todos; 

famílias de comerciantes, de assalariados e polivalentes. 

                  De acordo com Vasconcelos (2011), as famílias polivalentes correspondem ao tipo 

mais representativo do projeto. Entre estes, estão enquadrados bombeiros, eletricistas, 

mototaxistas, tratoristas, pedreiros, cortadores e descascadores de coco etc. Ressalta-se o fato 

de as famílias polivalentes também poderem exercer produção agrícola em seus lotes, praticar 

o comércio de coco (atravessadores) ou exercer serviços agrícolas para outros produtores 

rurais (na qualidade de diaristas ou empregados). 
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 Produção, Renda Bruta e Despesas Operacionais 

                 Neste tópico, busca-se relatar informações referentes a: (i) produção total em 2012; 

(ii) tamanho do estabelecimento; (iii) dificuldades de operação;; (iv) valor bruto anual da 

produção de coco (renda bruta); (v) custos operacionais efetivo anual em 2012; (vi) 

detalhamento dos itens de custos operacionais efetivos anuais; (vii) custo operacional total em 

2012; e (viii) margem líquida em 2012.  

                  No que se refere ao nível de produção de coco entre os agricultores pesquisados, 

destacou-se a variabilidade dos estabelecimentos de produção, haja vista que uns têm apenas 

o quintal, e também o fato de variar o grau de produtividade entre as pessoas. Considera-se 

importante destacar a presença de um caso específico na amostra, representado por um 

produtor que exibe dois lotes de produção e, assim, conseguiu demonstrar um nível de 

produção máxima igual 120.000 frutos no ano de 2012.  Em seguida, com apenas um lote de 

produção, destacaram-se os produtores que chegaram a atingir a marca de 72.000 e 78.000 

frutos no ano de 2012.  O valor mínimo de produção anual encontrado foi de 6.000 frutos ao 

ano. O valor médio na produção anual de coco ficou em 39.161 frutos e coeficiente de 

variação igual a 57,66%, o que demonstra heterogeneidade na amostra. 

                 Na Tabela 5, verificou-se que 84% dos entrevistados apresentavam a informação de 

que possuíam um lote ( em geral 3,5 hectare) e um quintal ( em geral 0,5 hectare); seis ou 

12% do total informaram já ter vendido o lote, permanecendo apenas com o quintal, 

destinando-o à produção de coco. Constatou-se uma só circunstância em que o produtor rural 

possuía dois lotes de 3,5 hectares, juntamente com o quintal onde mora com a sua família, 

perfazendo, assim, o total de 7,5 hectares de terra em sua propriedade. Há, ainda, um caso 

específico de uma pessoa que adquiriu a posse de um quintal, sem, portanto, adquirir o lote.  

 

Tabela 5 - Distribuição dos produtores de coco entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba, segundo o tamanho do estabelecimento rural, 2012. 

Caracterização Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

01 quintal 

01 quintal e 01 Lote 

01 quintal e 02 Lotes 

07 

42 

01 

14 

84 

02 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria. 
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                   Restaram constatadas, ainda, duas situações em que os proprietários moram na 

Capital do Estado e adquiriram cada um: (a) unicamente o quintal, cuja produção de coco é 

administrada por um morador e; (b) um quintal e um lote, também com pagamento de 

trabalhadores empregados, visando ao processo agrícola de produção de coco. Ademais, 

obteve-se a informação que sete produtores ou 14% teriam interesse em vender o lote, 

permanecendo apenas com o quintal para sua moradia e manutenção mínima da atividade 

agrícola. 

                   Percebe-se que a intenção de vender o lote por alguns agricultores indica baixa 

rentabilidade e que a cultura do coco requer considerável empenho de produção, objetivando 

a obtenção de algum lucro pelo agricultor irrigante. É possível a ocorrência de situações em 

que o titular é aposentado e seus filhos trabalham fora do âmbito da agricultura. Pelo fato de 

as lides agrícolas exigirem considerável nível de esforço físico, a pessoas que já conta com a 

aposentadoria tende a vender seu lote, quando seus descendentes não têm interesse em dar 

continuidade à cocoicultura. De acordo com o trabalho de Vasconcelos (2011), no Perímetro 

Irrigado Curu-Paraipaba, verificou-se um severo processo de venda dos lotes. Considera-se 

que, das 538 famílias da Primeira Etapa, originalmente assentadas, apenas 306 permanecem 

no Projeto, ou seja, 43% dos irrigantes já venderam o lote. 

                   Vasconcellos (2011) ressalta ocasiões em que o dinheiro da venda do lote dos pais 

é dividido entre os filhos. Muitos desses se transformam em mototaxistas, haja vista que, com 

o dinheiro da venda do lote, torna-se possível dar entrada em uma moto. Nesse tipo de 

exemplo, existem casos em que os pais (aposentados) permanecem com o quintal. Os filhos 

ficam encostados à casa paterna. Quando as motos sucateiam, eles as vendem e se 

transformam, majoritariamente, em apanhadores ou tiradores de coco. 

                   Quanto às principais dificuldades de operação da cocoicultura, considerando o 

primeiro ano de vida e o ano de 2012, pôde-se conhecer a informação de que, em seu início, a 

produção de coco tinha a dificuldade referente a obtenção de mudas para plantação inicial, 

além do fato de que o coqueiro demora cerca de três anos para começar a produzir exigindo 

cuidados e tratamentos. Destacam os produtores rurais, no entanto, que este era um período 

em que o preço de venda era muito bom e o comércio era mais intenso, ou seja, era fácil 

vender a produção a um bom nível de preço.  

                  Atualmente, os entrevistados são unânimes em declarar como dificuldade o alto 

preço dos insumos agrícolas (dificuldade de capital de giro), além do baixo preço de venda do 

coco. Alguns entrevistados chegaram a assinalar que a procura pelo coco em 2012 foi 

pequena, de modo que o produtor tende a permanecer descapitalizado ao longo do ano, o que 
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o impede de exercer um melhor manejo do coqueiral no intuito de produzir mais e com 

melhor qualidade.  

                 O valor bruto anual da produção de coco é uma variável que depende da quantidade 

total produzida, da qualidade do fruto obtido e, principalmente, do nível de preço estabelecido 

por (i) atravessadores e (ii) pela fábrica de coco local, que envaza água de coco para venda em 

supermercados e exportação pelo porto do Pecém. Segundo informações obtidas na pesquisa, 

alguns entrevistados relatam que a fábrica também compra o coco tido como refugo só que a 

um preço muito baixo: em torno de R$ 0,10. Este também foi o preço do coco seco em 2012, 

outra opção disponível ao produtor, que em geral evita deixar o coco secar, em razão de este 

procedimento fazer que o coqueiral se torne maltratado, forçando mais gastos para a 

recuperação dos coqueiros no período subsequente à venda de coco seco (aquisição de 

insumos, fertilizantes, mão de obra etc).  

                Deve-se destacar, porém, a ideia de que o coco verde conseguiu atingir bom preço 

de venda em 2012, só que apenas durante cerca de dois meses ao final do ano, ficando em 

torno de R$ 1,00 por fruto. De acordo com os entrevistados, entretanto, o preço do coco verde 

prevaleceu como sendo muito baixo ao longo da maior parte dos meses em 2012. Conforme 

dados expressos pelos agricultores, calculou-se uma média de R$ 0,47. De acordo com 

informações de preços da Ematerce, o milheiro do coco verde em janeiro de 2013 foi 

comercializado a R$ 493,33 em Itapipoca e R$ 800,00 em Acaraú. (EMATERCE, 2013). 

                   Seja qual for a variação de preço, informa-se que a retirada de coco verde é, em 

geral, feita mensalmente e, no referente ao nível de produção, é comum a afirmação, entre 

produtores, de que um lote bem-cuidado, com cerca de 500 a 600 coqueiros produzindo, pode 

fornecer uma produção mensal entre 8.000 a 10.000 cocos. O observado, porém, é que, 

quando um produtor indica a média mensal de 6.000 cocos, ele já pode ser considerado como 

um produtor de destaque, tendo como referência o grupo de agricultores entrevistados. 

                   Relativamente à fábrica de beneficiamento de coco anteriormente mencionada, é 

importante salientá-la como agroindústria de médio para grande porte empresarial. Adquire 

matéria prima a preços reduzidos, além de obter coco de outras regiões produtoras. Por isto, 

pode-se asseverar que a citada fábrica não traz benefício para o aumento de renda do produtor 

local, haja vista estabelecer o preço de compra em nível muito baixo.  

                   Isto posto, destacam-se, a seguir, informações de valores acerca de renda bruta e 

detalhamento de ítens de custos operacionais efetivos, margem bruta e margem líquida, 

conforme verificação da Tabela 6. 
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Tabela 6 - Informações sobre renda bruta e despesas operacionais anuais de produtores de 

coco, entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, 2012. 

Indicadores Valor 

Máximo 

(R$) 

Valor 

Mínimo 

(R$) 

Valor 

Médio (R$) 

Coeficiente 

de Variação 

(%) 

Renda Bruta 69.710,00 1.788,00 17.755,66 68,29 

Custo Operacional Efetivo 24.626,00 1.281,30 7.473,85 68,34 

 Adubo Orgânico 6.000,00 0,00 1.218,15 89,00 

 Trator 1.600,00 0,00 447,00 88,04 

 Fertilizantes 8.256,00 0,00 1.797,03 101,07 

 Insumos Pulverização 3.000,00 0,00 815,34 70,48 

 Mão de Obra 

(Diaristas) 

9.492,00 0,00 1.236,46 162,35 

 Irrigação 3.000,00 360,00 1.600,88 36,63 

 Manutenção 860,00 113,00 358,99 42,44 

Margem Bruta 45.084,00 506,75 10.281,84 78,99 

Custo Operacional Total 27.546,00 1.698,80 8.601,12 63,29 

Margem Líquida 42.164,00 89,25 9.154,54 84,92 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria  

                

 Ao se analisar os dados da Tabela 6, é possível verificar elevado nível de 

heterogeneidade da amostra, haja vista os altos valores do coeficiente de variação. Isto sugere 

a existência de padrões distintos entre os agricultores pesquisados, mesmo considerando a 

amostragem por julgamento, intencional e por conveniência priorizou a abordagem de 

pequenos agricultores. 

                 Verificou-se, ao longo da pesquisa, o fato de que grande parte dos agricultores tem 

um padrão de renda bruta anual com valores em torno da média mostrada (consultar 

Apêndice). É possível a constatação, no entanto, de 18 estabelecimentos com renda bruta 

anual inferior a R$ 11.320,00. Considera-se como primeiro aspecto de grande importância 

para o agricultor exercer suas atividades com qualidade e eficiência a disponibilidade de 

capital de giro. Entende-se como capital de giro a quantidade de recursos destinada ao 

pagamento dos itens de custo operacional efetivo (em destaque com marcadores na Tabela 6). 

Quando a renda bruta auferida é muito baixa, os produtores deixam de executar cuidados 

básicos de manejo do coqueiral, diminuem o nível de produção e, assim, dão início a um 

declínio da produção agrícola. Nestas ocasiões, surge a opção de vender o lote e permanecer 

apenas com a propriedade do quintal para produção de coco.   

                 Entende-se que a diminuição da ocorrência de venda de lotes dadas as dificuldades 

de capital de giro, poderia ser levada a efeito se o agricultor tivesse frequentemente em suas 

atividades o apoio de assessoria técnica pública especializada e o acesso ao crédito rural para 

eventuais dificuldades para pagamento de custos operacionais. 
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 Descrição do Nível Tecnológico  

                   A compreensão básica do nível tecnológico do produtor de coco em Paraipaba 

baseou-se na análise dos itens: (i) utilização de assistência técnica pelo produtor; (ii) 

realização de análise de solo em laboratório; (iii) correção do solo (calcário); (iv) utilização de 

mudas selecionadas ou não; (v) uso recomendado de espaçamento entre plantas; (vi) preparo 

do solo (manual, tração animal e/ou mecanizado); (vii) capinas e retirada dos restos culturais 

após a colheita; (viii) uso de defensivos agrícolas; e (ix) adubação (química e/ou orgânica) e 

(x) principais sistemas de irrigação utilizados. 

                  Primeiramente, destaca-se o fato de que o início do projeto irrigado Curu-

Paraipaba contou com intensa participação de técnicos do DNOCS nas atividades dos 

agricultores assentados, orientando-os acerca de procedimentos e de quais culturas deveriam 

realizar, ou seja, a assistência técnica era comum dentro do perímetro. Este panorama, 

entretanto, não é o que se verifica nos tempos atuais. Cabe ao agricultor realizar sua atividade 

independentemente.   

                  Em ocasiões de questionamento acerca de assistência técnica, produtores em geral 

declaram ser dispensável a presença de um profissional agrônomo a indicar o que eles 

deveriam fazer no cotidiano rural. Consideram-se experientes e satisfatoriamente 

conhecedores do manejo básico da produção agrícola. Destacam também a obtenção de 

algumas informações técnicas nas lojas de produtos agropecuários da região, onde são 

orientados sobre melhores fertilizantes e insumos para pulverização (defensivos).  

                   Comprovou-se que nenhum dos entrevistados realizou análise de solo referente ao 

ano de 2012. Afirmou-se, também, em praticamente todas as ocasiões, que este procedimento 

de análise do solo faz muito tempo que não é realizado, tendo sido ordinário na época em que 

os técnicos do DNOCS tinham presença mais ativa em suas culturas. Tendo em conta 

irrealização de análise de solo, poucos foram os que relataram ter feito correção do solo com 

aplicação de calcário: apenas dois produtores informaram a adoção desta técnica em 2012. A 

análise da terra permite o cálculo de elementos constituintes no solo, o que não é possível de 

se fazer por meios práticos pelo próprio produtor rural.  

                   Muitos agricultores entrevistados demonstraram que a realização de uma análise 

de solo poderia trazer benefícios para a sua produção de coco, o que faria com que pudessem 

dosar com melhor qualidade o uso de insumos e fertilizantes, ajudando a diminuir despesas 

operacionais. A análise do solo, entretanto, requer institutos tecnológicos especializados para 

este fim, o que não existe no contexto municipal em Paraipaba.  
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                  No que se refere à utilização de mudas selecionadas, não se verificou esta prática 

entre os agricultores pesquisados. Segundo as informações obtidas na pesquisa de campo, o 

coqueiro não deve atingir um determinado nível de altura, o que dificulta o manejo e a 

retirada de coco pelos comerciantes atravessadores. O coqueiral fica velho (alto) com cerca de 

20 anos de idade. Dentre os produtores, verifica-se a informação de que a renovação do 

coqueiral é feita com mudas retiradas no próprio lote, oriundas de coqueiros em idade de 

produção. Nessa ocasião de plantio, verificou-se que os produtores obedecem a um padrão de 

espaçamento entre os coqueiros, sem relatar orientação técnica de engenheiro-agrônomo. A 

medida de espaçamento utilizado pelos produtores é em torno do padrão de 7,5m x 7,5m  em 

triângulo equilátero. 

                  O preparo do solo, capinas (limpas) e as retiradas de restos culturais constituem 

procedimentos frequentemente realizados pelos que cuidam de seus estabelecimentos rurais 

com maior empenho. O acesso ao lote dos retiradores de coco (trabalhadores pagos pelo 

atravessador) depende do estado de limpeza do lote, o que facilita também os procedimentos 

básicos de manejo (pulverização e adubação).  

                  Realizam-se o preparo do solo e as capinas por meio de métodos manuais (com 

pagamento de diaristas ou mão de obra familiar) e uso de meios mecanizados. O emprego de 

tração mecanizada é possibilitada pelo aluguel de tratores da Associação do Distrito de 

Irrigação Curu-Paraipaba (ADICP) e de proprietários de tratores, que alugam a um preço 

maior, mas com maior agilidade de tempo para o atendimento das necessidades de locação. 

Ressalta-se o fato de que apenas nove produtores ou 18% do total entrevistado não utilizaram 

trator em 2012. Verifica-se, assim, um considerável grau de acesso dos produtores de coco ao 

uso de tração mecanizada em Paraipaba, embora se considere escassa a oferta de tratores para 

aluguel por conta da Associação. 

                   Destaca-se, também, como técnica agrícola recorrente, o uso de pulverização 

(defensivos) no combate a pragas e doenças. No que se refere ao uso de insumos para 

pulverização (veneno, óleo mineral, detergentes etc), foram recebidas informações de que a 

média de gastos anuais foi de R$ 815,34 e coeficiente de variação 70,48%, fato indicativo de 

que a amostra é heterogênea. Há entrevistados, no total de quatro, que informaram não haver 

aplicado pulverização em 2012.  

                  Na aplicação de defensivos aos coqueirais, utiliza-se de contratação temporária de 

trabalhadores diaristas, ou a própria mão de obra familiar realiza este serviço. O procedimento 

de pulverização requer cuidado por parte do aplicador, haja vista o risco na manipulação de 

veneno. 
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                  Enquanto a pulverização deve ser feita, basicamente todos os meses, a adubação 

orgânica (esterco) é uma prática realizada em geral uma vez por ano. Apenas quatro 

respondentes não realizaram este procedimento em 2012. A média anual de gastos com adubo 

orgânico foi de R$ 1.218,15 e coeficiente de variação 89,00%, indicando heterogeneidade nos 

valores da amostra.  

                 No que se refere ao uso de fertilizantes químicos, também apenas quatro produtores 

relataram não ter realizado aplicação em 2012. A média de gastos anuais com fertilizantes 

químicos é de R$ 1.797,03 e valor máximo anual de R$ 8.256,00. Na distribuição de dados 

sobre uso de fertilizante químico destaca-se a informação de que 24% dos entrevistados têm 

gasto inferior a R$ 688,00; 44% dos entrevistados gastam entre R$ 688,00 e R$ 2.064,00 com 

fertilizantes por ano; 20% dos entrevistados gastaram entre R$ 2.064,00 e R$ 3.440,00 em 

2012
2
. Efetuando-se cálculos baseados em dados do trabalho de Pinheiro (1998), e 

atualizando-os para valores de dezembro de 2012, considera-se que o padrão de gastos anuais 

com insumos básicos para 3,5 hectares (a medida média de uma propriedade) de plantação de 

coco corresponde ao valor R$ 3.046,20, considerando que, no citado estudo, os insumos 

básicos englobam apenas o somatório de tipos diferentes de adubos, inseticidas e fungicidas 

utilizados pelos produtores de coco em Paraipaba. Este cálculo indica valores semelhantes nos 

gastos. 

                 No âmbito agrícola observado em Paraipaba, pode-se relatar que o pequeno 

produtor de coco usa a adubação orgânica ou a fertilização química conforme critério de sua 

experiência. Ao longo da pesquisa, não foram divisados agricultores fazendo análise do solo, 

o que tenderia a contribuir para uma adubação mais correta e resultando em maior nível de 

produtividade. 

                 Isto posto, deve-se destacar que espalhar e enterrar materiais cuja composição e 

efeitos se desconhecem não quer dizer adubar, e sim apenas simples incorporação de material 

orgânico ou químico ao solo. Considera-se que o agricultor pesquisado em Paraipaba é 

experiente no sentido de conhecer as necessidades de manejo da cultura do coco, mas que o 

exercício de sua atividade deixa a desejar em termos de nível tecnológico. Isto pode ser 

verificado também com suporte na escassez de consultoria técnica utilizada no perímetro. 

                 Relativamente aos sistemas de irrigação utilizados menciona-se a Tabela 7. 

Destaca-se o fato de que 40 ou 80% dos produtores afirmaram ter toda a sua propriedade 

irrigada com sistema de gotejamento, também denominado sistema localizado. Este é um 

                                                 
2
 Informações por produtor podem ser consultadas na seção Apêndice 
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sistema vantajoso em relação ao de aspersão convencional (o modo de utilização mais antigo), 

haja vista economizar água e tornar a irrigação mais ágil. Alguns entrevistados (no total de 

nove) relataram ainda possuir uma parte do terreno com aspersão convencional, enquanto que 

apenas um possuía somente o sistema de aspersão convencional. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos produtores entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, 

segundo os sistemas de irrigação utilizados, 2012. 

Caracterização Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Aspersão Convencional 

Localizado ( Gotejamento) 

 Localizado e Aspersão 

01 

40 

09 

02 

80 

18 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria  

 

                   Conclusivamente, destacam-se na sequência as informações acerca do grau de 

utilização de técnicas agrícolas entre os agricultores de coco do Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba. Verificam-se pela tabela 8: a coluna de técnicas agrícolas, a coluna com número 

total de indivíduos que praticam a técnica e a correspondente ao percentual relativo, 

considerando que a amostra se compõe de 50 produtores entrevistados.  

 

Tabela 8 - Informações acerca do grau de utilização de técnicas ou práticas agrícolas entre 

produtores de coco, entrevistados no perímetro irrigado Curu-Paraipaba, 2012. 

Técnicas ou  

Práticas Agrícolas 

Número de Indivíduos 

que praticam a técnica 

Percentual na 

amostra (%) 

Mudas selecionadas (a) 00 0,00 

Espaçamento entre coqueiros (b) 

 

 por agrônomo 

50 100,00 

Preparo do solo 41 82,00 

Capinas 45 90,00 

Retiradas de restos culturais 45 90,00 

Análise do solo 00 0,00 

Adubação 47 94,00 

Fertilizantes 46 92,00 

Pulverização 46 92,00 

Assistência técnica (c) 01 2,00 

Correção do solo 02 4,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria  

 

(a) Praticam renovação dos coqueirais com base em mudas obtidas dos próprios coqueiros em 

estádio de produção. 

(b) Os produtores obedecem ao padrão de espaçamento 7,5m x 7,5m,  definido pelos técnicos 

do DNOCS em décadas passadas, quando a cultura do coqueiro ainda não prevalecia 

economicamente na região. Nos processos de renovação, os agricultores seguem o padrão de 
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espaçamento previamente estabelecido, sem relatar novas orientações técnicas por parte de 

agrônomos. 

(c) Obtida a partir de técnicos, em lojas de produtos agropecuários.   

  

                   Conforme se destacou na Tabela 8, restaram comprovados aspectos de fragilidade 

entre os agricultores entrevistados. Ressaltou-se que, dentre aqueles que efetuaram renovação 

do coqueiral, não se verificou relato da utilização de mudas selecionadas ou de origem 

certificada. Ao contrário, os agricultores declararam utilizar mudas provenientes de plantas de 

seu lote, o que não é uma técnica recomendável, haja vista que filhos de coqueiros híbridos 

não devem ser plantados por conta do fato de resultar indivíduos de baixa produtividade. 

                  Ainda de acordo com a Tabela 8, o espaçamento 7,5m x 7,5m entre coqueiros é 

seguido de forma geral pelos produtores, resultando propriedades com cerca de 600 

coqueiros. As idades das plantações, contudo, variam de produtor para produtor, de modo que 

alguns agricultores têm mais coqueiros em pleno estádio de produção, enquanto outros 

apresentam menos. 

                  Em síntese, constatou-se reduzido nível de frequência em assistência técnica e 

correção do solo. Nenhum produtor declarou ter realizado análise de solo. Considera-se 

também a informação de que as outras técnicas agrícolas destacadas (preparo do solo, capinas, 

adubação orgânica, adubação química, pulverização) realizam-se normalmente pela maioria 

dos entrevistados. 

 

 Total do Capital Empatado 

 

                 Considera-se que máquinas agrícolas foram criadas com os propósitos de suavizar 

o trabalho no campo, barateá-lo, aumentar a produção pelo melhor preparo do terreno e pelos 

tratos culturais feitos em tempo oportuno, com muito maior perfeição do que se fossem feitos 

com o auxílio de instrumentos primitivos. (CANNECHIO FILHO, 1978).  

                 No conjunto pesquisado de agricultores, verificou-se que o grau de utilização de 

máquinas agrícolas é de nível elementar, haja vista que cada estabelecimento rural faz uso de 

implementos ou instrumentos agrícolas tradicionais: pá, enxada, enxadeco, facão, goiva, 

machado, carro de mão, carroça etc. O tempo de vida útil destes instrumentos pode variar 

entre dez e 30 anos. Compreende-se que estes implementos básicos são usados há séculos e 

ainda prestam inestimáveis serviços à agricultura. Importante é destacar que os agricultores 

também utilizam equipamentos de pulverização, porquanto há o procedimento mensal de 
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aplicação de defensivos no combate a pragas e doenças no coqueiral. Estima-se que o tempo 

de vida útil dos pulverizadores pode ser menor do que dez anos e requer que o agricultor faça 

manutenções periódicas.  

                Cumpre informar que a variável capital empatado (terra, plantação, equipamentos, 

ferramentas e sistema de irrigação) exprime valor total médio de R$ 57.868,15 e coeficiente 

de variação 34,86%. Trinta e seis pessoas (ou 72% do total) apresentam capital empatado 

entre R$ 51.920,00 e R$ 77.216,00. Sete (ou 14% do total) têm capital empatado inferior ou 

igual a R$ 18.033,00. Quando o proprietário considera que a produção agrícola não é 

economicamente lucrativa, em geral, ele vende o lote, permanecendo apenas com o quintal. 

Desfaz-se, então, de uma parte do capital empatado, representado pelo lote, constituído 

basicamente pelos ativos terra, plantação e sistema de irrigação. A variação existente no que 

se refere a capital empatado é basicamente influenciada pelo fato de a pessoa ainda ser 

proprietária do lote ou não. Cumpre informar que os valores do capital empatado por produtor 

podem ser consultados na seção Apêndice. 

 

 

 Características das Relações de Trabalho  

       

                 A cultura do coco em Paraipaba tem a vantagem de promover oportunidades de 

emprego temporário para muitos. Proprietários de lote utilizam a mão de obra familiar, mas 

também recorrem à contratação de diaristas para serviços diversos (capinas) e, 

principalmente, a aplicação de veneno para pulverização dos coqueiros. É importante 

destacar, também, o fato de que a retirada de cocos com o propósito de venda 

(comercialização da produção) é realizada por empregados do próprio atravessador, não 

representando, assim, um custo explícito para o produtor.  

                 Conforme a observação dos dados na Tabela 9, verificou-se o fato de que 19 ou 

38% dos estabelecimentos entrevistados apenas utilizavam mão de obra familiar, 

economizando o gasto com diaristas; 16  estabelecimentos rurais ou 32% do total faziam uso 

predominante de trabalhadores contratados (diaristas); em 15 estabelecimentos rurais ou 30% 

do total predominava o uso de mão de obra familiar, embora houvesse contratação de diaristas 

eventualmente.   
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Tabela 9 - Perfil básico das relações de trabalho nos estabelecimentos rurais de produção de 

coco, pesquisados no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, 2012.  

Perfil Básico Frequência 

Absoluta  

Frequência 

Relativa (%) 

Só utiliza mão de obra familiar 

Utilização predominante de diaristas 

Mão de obra familiar e diaristas 

19 

16 

15 

38 

32 

30 

Total 50 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

                Deste modo, percebe-se que é comum a utilização de serviços remunerados de 

trabalhadores temporários. Deve-se destacar, entretanto, o caráter de informalidade da relação 

de emprego, haja vista que os estabelecimentos rurais entrevistados não têm estrutura e 

organização de empresa rural. 

 

 Potencialidades Locais 

 

                   Primeiramente, compreendeu-se que o capital social da comunidade analisada 

pode ser considerado como baixo; o nível de escolaridade formal dos entrevistados é pequeno. 

De modo geral, constatou-se que o cenário de participação de pessoas em cooperativas 

agrícolas no Projeto Curu-Paraipaba é atualmente inexistente. Não existe cooperativismo 

formalizado entre os agricultores de coco entrevistados. O que pode haver neste sentido é uma 

mínima relação de cooperação entre vizinhos: troca de favores, informações sobre 

comercialização, aquisição a prazo de insumos nas lojas agropecuárias, empréstimo de 

ferramentas ou o auxílio de mão de obra no lote de um agricultor vizinho ou de um amigo 

próximo, quando em ocasião de indisponibilidade física, doença etc. 

                  Destaca-se, entretanto, que o fato de a região em estudo ser um perímetro irrigado 

já representa uma vantagem agrícola, haja vista a infraestrutura de irrigação. Esta é uma 

vantagem a fazer com que terras cultivadas pelos produtores tenham disponibilidade de uso 

sistemático da irrigação. Embora o problema da seca venha a afetar também a oferta de água 

para a irrigação do perímetro ― diminuição dos níveis de água nos reservatórios da região ― 

é possível considerar como sendo de grande relevância o potencial agrícola da localidade em 

estudo, haja vista a possibilidade de o pequeno agricultor exercer seu trabalho sem depender 

unicamente de chuvas irregulares. Este é um fato reconhecido pela maioria dos entrevistados, 

que se consideram em uma situação melhor do que agricultores de sequeiro.  

                   Verificou-se que a área do Perímetro Irrigado está dividida em setores. Constatou-

se a existência de escolas de ensino fundamental e posto de saúde, conforme foi visto nos 
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setores E, C1 e C2. A comunidade também dispõe de recursos para o lazer, tais como praças e 

campos de futebol. Percebe-se, ainda, a existência de locais para cultos religiosos e igrejas. 

Existem estabelecimentos de comércio em cada um dos setores, além da disponibilidade de 

fácil acesso à sede do Município, através de carro, bicicleta ou moto (táxi), onde o comércio é 

mais intenso e diversificado. Considera-se que o Município de Paraipaba tem vocação 

turística, já que a importante praia de Lagoinha pertence à sua jurisdição; ademais, é próximo 

ao turismo das praias dos municípios de Trairi e Paracuru, além de Jericoacoara, cujo acesso 

desde Fortaleza-CE faz com que, necessariamente, pessoas tenham a referência de Paraipaba 

como local de parada em restaurantes de boa gastronomia local. Destaca-se que é amplo o 

consumo de água de coco nestes estabelecimentos comerciais.  

                   No que se refere ao comércio municipal, verificou-se a presença de lojas de 

produtos agropecuários, disponibilizando acesso a produtos de irrigação, pulverização, 

pulverizadores, equipamentos e implementos diversos, além de assessoria técnica privada.  

                   Evidencia-se a existência de instalações de um mercado central, onde, 

principalmente aos domingos, é realizada feira de produtos de origem agrícola, abastecendo o 

consumo da população, não só da sede de Paraipaba, mas também de outros locais (vilarejos) 

da região. O abastecimento desta feira é realizado por meio do comércio com outros locais, 

com destaque para os produtos agrícolas que vêm da Ceasa em Fortaleza-CE. Também se 

registrou no município de Paraipaba, a presença de um escritório da Ematerce, importante 

entidade que atua junto a pequenos produtores da região, a exercerem agricultura de sequeiro 

(fora do Perímetro Irrigado, portanto). 

                   Além disto, considera-se como relevante a presença, em Paraipaba, de um campo 

experimental da Embrapa. Destaca-se que a Embrapa Agroindústria Tropical tem como 

missão “viabilizar, por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, soluções para a 

sustentabilidade de cadeias produtivas da agroindústria tropical em benefício da sociedade 

brasileira” e o objetivo de, no futuro, “ser referência em pesquisa, conhecimento, tecnologia e 

inovação para o desenvolvimento sustentável de cadeias produtivas de interesse da 

agroindústria tropical.” (EMBRAPA, 2013). Ressalta-se, entretanto, a pouca relação entre os 

irrigantes entrevistados no Distrito de Irrigação e o Campo Experimental do Curu. Não houve 

relato de interação dos agricultores entrevistados e a Embrapa. 

                  Pelo que se observou nos relatos dos agricultores entrevistados no Perímetro 

Irrigado, a Ematerce e a Embrapa têm pouca participação no cotidiano produtivo dos 

produtores de coco. Este fato também pode ser relacionado ao pouco interesse das pessoas em 

buscar assessoria, haja vista o produtor rural entrevistado ter a consideração de que domina 
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satisfatoriamente os aspectos técnicos da produção de coco. Deste modo, relativamente ao 

contexto dos produtores de coco, e, a julgar pelo relato dos agricultores entrevistados, deve-se 

compreender a presença da Ematerce e da Embrapa no Município apenas como 

potencialidade ainda a ser explorada efetivamente, haja vista o pleno desenvolvimento da 

agricultura do perímetro irrigado. 

 

4.2 CÁLCULO DOS INDICADORES DE RENTABILIDADE DOS PRODUTORES 

 

 

                 Inicialmente fez-se o cálculo das rendas brutas e dos custos desmembrados em 

custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. Destaca-se que os resultados 

fazem referência ao conjunto de agricultores entrevistados, em decurso de amostragem 

intencional (por julgamento). Deste modo, não há como generalizar os resultados obtidos para 

todos os pequenos agricultores do Perímetro, embora se forneça um quadro indicativo do que 

possa vir a ser a situação agrícola da região.  

                 Observa-se, pela Tabela 10, que a renda bruta anual expressa uma faixa de 

distribuição muito grande no contexto dos agricultores
3
, variando de um mínimo de R$ 

1.788,00 a um máximo de R$ 69.710,00. A renda bruta média foi de R$17.755,66, derivada 

da produção e venda de coco. Verificou-se que os produtores priorizam a comercialização do 

coco verde e só deixam o coco ficar seco em situações em que não encontram venda para o 

coco verde por meio de atravessadores. Evidencia-se haver predominado em 2012 a situação 

em que o preço de venda do coco seco é bem inferior ao do coco verde.  

 

Tabela 10 - Receitas e custos de produção anuais da produção de coco entre agricultores 

entrevistados em Paraipaba-CE, 2012 

Indicadores Valor 

Máximo 

Anual (R$) 

Valor 

Mínimo 

Anual (R$) 

Valor 

Médio Anual 

(R$) 

Coeficiente 

de Variação 

(%) 

Renda Bruta 69.710,00 1.788,00 17.755,66 68,29 

Custo Operacional Efetivo 24.626,00 1.281,30 7.473,85 68,34 

Custo Operacional Total 27.546,00 1.698,80 8.601,12 63,29 

Custo Total 35.298,00 2.639,30 12.073,21 52,39 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria  

 

                 Observa-se que o custo operacional efetivo médio (COE) foi de R$ 7.473,85, o que 

equivale a 61,90% do custo total médio, ou seja, representa gastos com serviços mecânicos, 

fertilizantes, defensivos, adubo, diaristas, irrigação e custos de manutenção. Assim, a maior 

                                                 
3
 As informações por produtor estão na seção Apêndice 
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parcela do custo total é formada pelos custos variáveis, sendo o restante (38,10%) destinado à 

cobertura de custos fixos. Entende-se, deste modo, que a manutenção de recursos para 

pagamento de ítens de custo operacional efetivo é a situação mínima que deve existir para que 

o agricultor possa exercer suas atividades produtivas no curto prazo. Se a pessoa não tem 

como arcar com seu custo operacional durante o ano agrícola, torna-se difícil a sua 

continuidade na qualidade de produtor de coco. No contexto da pesquisa realizada, todos 

exibem renda bruta anual superior ao custo operacional efetivo. Alguns, entretanto, limitam os 

seus gastos operacionais conforme o baixo padrão de renda bruta auferida. Nenhum produtor 

rural entrevistado relatou a busca por crédito agrícola para complementar gastos operacionais. 

Deste modo, verificou-se que alguns produtores tinham mais capacidade para a realização de 

procedimentos básicos de manejo agrícola e outros menor capacidade para a manutenção de 

um adequado nível de manejo, em razão dos poucos recursos financeiros do capital de giro.  

                 A depreciação anual dos coqueiros, equipamentos, ferramentas e sistema de 

irrigação tem importante significado econômico para a permanência do produtor na produção 

de coco no médio e longo prazo. Estes itens de custo não desembolsáveis são somados ao 

custo operacional efetivo e formam o chamado custo operacional total. De acordo com a 

Tabela 10, a média dos custos operacionais totais (COT) foi de R$ 8.601,12. O COT perfaz 

71,24% da média dos custos totais, sendo o restante (28,76%) destinado para remunerar a 

terra, o capital e o proprietário do estabelecimento rural. Se o produtor demonstra, todos os 

anos, custo operacional total superior à renda bruta anual, haverá dificuldade para reposição 

de equipamentos e ferramentas, além do sucateamento do sistema de irrigação (margem 

líquida negativa). No contexto pesquisado, todos os agricultores obtiveram margem líquida 

positiva em 2012 (consultar apêndice). A julgar pelos valores da Tabela 10, os agricultores 

entrevistados têm condição de permanecer na produção de coco dentro de um horizonte de 

médio e longo prazo, visto que a média do custo operacional total é inferior ao valor médio da 

renda bruta.   

                 Ainda de acordo com a Tabela 10, a média dos custos totais (CT) foi de R$ 

12.073,21, compreendendo o COT mais os juros (ou remuneração) sobre o capital empatado 

(inclusive terra) e a remuneração do empresário. Representa o somatório dos custos variáveis 

totais mais os custos fixos da atividade. O custo total indicou também um valor médio inferior 

ao valor médio da renda bruta anual. Observou-se, porém, uma dezena de produtores em 

situação oposta, ou seja, lucro negativo
4
. 

                                                 
4
 Informações de lucro por produtor constam na seção Apêndice 
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                Ainda com relação a variável custo total, considera-se a informações da Embrapa 

(2007) para produção irrigada de coco em Sergipe em 2002. Em um área de 1,0 hectare com 

205 coqueiros obteve-se um custo total anual de R$ 4.276,98 (valor já atualizado pelo IGP-

DI); logo, em 3,5 hectares, calcula-se um custo total atualizado de R$14.969,43. Observa-se 

que, por simplificação, este cálculo desconsidera custos fixos e variáveis. Demonstra-se, pois, 

que os valores de custo para o estudo da Embrapa é semelhante ao verificado entre os 

agricultores entrevistados em Paraipaba.   

                Com amparo nas informações de receitas e custos por produtor
5
, foram calculadas 

as médias dos indicadores econômicos, valores que servem de auxílio na análise econômica 

das propriedades.  Os dados calculados podem ser vistos na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Indicadores econômicos da produção anual de coco de agricultores, entrevistados 

no distrito de irrigação Curu-Paraipaba, 2012. 

 Indicadores Valor 

Máximo  

Valor 

Mínimo  

Valor 

Médio  

Coeficiente 

de Variação 

(%) 

Margem Bruta (R$) 45.084,00 506,75 10.281,84 78,99 

Margem Bruta Percentual (%) 463,78 28,37 144,69 60,20 

Margem Líquida (R$) 42.164,00 89,25 9.154,54 84,92 

Margem Líquida Percentual (%) 337,83 5,25 106,50 65,81 

Índice de Lucratividade (%) 77,16 4,99 45,85 40,25 

Lucro (R$) 34.412,00 -3.546,00 5.682,44 125,14 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria  

 

                   Pela Tabela 11, nota-se que a média das margens brutas, em valores absolutos, foi 

de R$ R$ 10.281,84, significando que a média das rendas brutas é superior à media dos custos 

operacionais efetivos. Assim, vê-se que a média das margens brutas é positiva (MB>0), 

permitindo a permanência dos produtores na atividade no curto prazo, pois sobram recursos 

para remunerar os custos fixos, inclusive a remuneração do titular do estabelecimento 

agrícola.  

                   A média das margens líquidas dos produtores é de R$ 9.154,62, mostrando que a 

média das rendas brutas é maior do que a média do custo operacional total. Assim sendo, a 

renda da produção está pagando todos os custos variáveis e ainda cobre gastos de mão de obra 

familiar e de depreciação de ferramentas, equipamentos e sistema de irrigação, o que permite 

ao produtor permanecer na atividade num horizonte de tempo de médio ou longo prazo.  

                    

 

                                                 
5
 Disponível na seção Apêndice 
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                   Os agricultores entrevistados, entretanto, devem ser considerados de baixa renda, 

haja vista que a variável lucro apontou média de R$ 5.682,44. Viu-se 31 pessoas com lucro 

anual  inferior a R$5.943,50 e 18 que indicaram lucro anual  entre R$ 5.943,50 e R$ 

18.596,00. 

                    Além disto, calculou-se o índice de lucratividade, variável que aponta a 

disponibilidade de renda da atividade após o pagamento de todos os custos operacionais, isto 

é, se há ainda uma sobra de recursos destinados para a remuneração dos fatores de produção. 

Para o conjunto de produtores estudados, observam-se em média, 45,86% de recursos para 

remunerar os fatores produtivos da atividade. Destaca-se o fato de que 14 estabelecimentos 

tiveram índice de lucratividade inferior a 36,00% e que cinco deles auferiram índice de 

lucratividade inferior a 12,00%. Pode-se mencionar, também, que 35 proprietários obtiveram 

índice de lucratividade entre 36,00% e 72,00%.  

 

 Taxa de remuneração do Capital 

                   Entre as medidas de resultado econômico da produção agrícola, a taxa de 

remuneração do capital investido (TRC) é uma das mais interessantes, visto que permite 

comparar a rentabilidade do negócio com investimentos alternativos do mercado financeiro. 

Em outras palavras, a TRC permite verificar a atratividade do negócio. (GOMES, 2004).  

                  Tomando como referência as informações de Hoffmann et al. (1987), compreende-

se que a taxa de remuneração do capital pode ser considerada como igual ao quociente da 

renda do capital sobre o total do capital empatado ( capital agrário), multiplicado por 100, 

para obtenção da taxa percentual.  

                  Quando se compara a TRC com a taxa real de juros, o resultado indica a 

conveniência, ou não, de continuar no negócio (produção de coco) ou vender a propriedade, 

aplicando o dinheiro no mercado financeiro. Em análises dessa natureza, é comum considerar 

6% ao ano como piso da taxa de remuneração do capital, valor este que representa o retorno 

obtido de uma aplicação financeira de risco mínimo, como é o caso da caderneta de poupança. 

(GOMES, 2004). 

                  Com relação à análise dos dados da Tabela 12, destaca-se o fato de que 12 

produtores obtiveram TRC superior a 7,01% ( limite inferior da quarta classe). De acordo com 

os cálculos analisados para cada produtor, no entanto, verificou-se a existência de 15 (quinze) 

produtores com TRC em valores acima de 6,00%. Destaca-se uma TRC média de 4,18%; 

valor mínimo de 0,033% e valor máximo de 14,06%. É importante salientar, também, a 
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verificação de que 64% dos entrevistados tiveram TRC inferior a 4,68%. 

  

Tabela 12 - Distribuição dos produtores de coco entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba, segundo a taxa de remuneração do capital, 2012. 
Intervalo Ponto 

médio 

 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

Frequência  

acumulada(%) 

0,00 ― 2,34 

2,34 ― 4,68 

4,68 ― 7,01 

7,01 ― 9,35 

9,35 ― 11,69 

11,69 ― 14,03 

14,03 ― 16,35 

1,17 

3,51 

5,84 

8,18 

10,52 

12,86 

15,19 

20 

12 

06 

07 

04 

00 

01 

40,00 

24,00 

12,00 

14,00 

8,00 

0,00 

2,00 

40,00 

64,00 

76,00 

90,00 

98,00 

98,00 

100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

               Relativamente à taxa de remuneração de capital, o valor médio encontrado de 4,18 

% expõe o fato de que o produtor poderia obter maior retorno financeiro se vendesse sua 

propriedade (lote) e aplicasse o valor da venda em uma aplicação financeira, tal como a 

caderneta de poupança, que rende em torno de 6,00% ao ano. Verificou-se, todavia, uma 

maior parte de produtores entrevistados que não tencionam se desfazer da propriedade de seus 

lotes. Assim, para muitos, a propriedade rural representa mais do que um bem econômico, 

fazendo com que estes produtores estejam dispostos a continuar na produção agrícola, mesmo 

que as perspectivas de ganhos financeiros sejam pequenas no curto prazo. 

 Custo Unitário 

 

                  O custo unitário consiste na divisão do custo total pela quantidade total de frutos 

produzidos. Quanto menor o custo unitário de produção, melhor a situação do produtor, haja 

vista a capacidade de enfrentar baixos preços de comercialização do coco na região, sobretudo 

os praticados ao longo de 2012.  

                   De acordo com os dados obtidos para composição da Tabela 13, a média do custo 

unitário foi de R$ 0,36; o valor mínimo foi de R$ 0,10 e o valor máximo R$ 1,05. Dentre os 

entrevistados, 28 (ou 56% do total) informaram um custo unitário inferior a R$ 0,34. Na faixa 

entre R$ 0,34 e R$ 0,65 registrou-se a presença de 19 entrevistados ( ou 38% dos 

estabelecimentos). Entre R$ 0,65 e R$ 1,13 estiveram três entrevistados (ou 6% dos 

estabelecimentos). O somatório percentual (frequência acumulada) indica que 94% dos 

estabelecimentos expressam custo unitário inferior ao valor de R$ 0,65.  
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     Tabela 13 -  Distribuição dos produtores de coco, entrevistados no Perímetro Irrigado 

     Curu-Paraipaba segundo a custo unitário, 2012. 
Intervalo  Ponto 

Médio 

Frequência a 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Frequência  

Acumulada (%) 

0,00 ― 0,18 

0,18 ― 0,34 

0,34 ― 0,49 

0,49 ― 0,65 

0,65 ― 0,81 

0,81 ― 0,97 

0,97 ― 1,13 

0,10 

0,25 

0,41 

0,57 

0,73 

0,89 

1,05 

02 

26 

13 

06 

01 

00 

02 

4,00 

52,00 

26,00 

12,00 

2,00 

0,00 

4,00 

4,00 

56,00 

82,00 

94,00 

96,00 

96,00 

100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria. 

 

 

              

 

             

                O custo unitário deve se contrapor a um preço de venda médio local de R$ 0,47. 

Deste modo, verifica-se que o agricultor deve obter um alto nível de produção com vistas a 

compensar a sua reduzida margem de lucro por unidade de fruto produzido. Compreende-se, 

então, que o retorno lucrativo da atividade depende da produtividade do coqueiral, fato que 

requer, além da inversão de recursos em gastos operacionais, a adoção de métodos eficientes e 

eficazes na produção. A redução do custo unitário depende de o agricultor ser mais intensivo 

no uso de tecnologia agrícola. A modernização da atividade agrícola, entretanto, depende 

tanto do interesse do agricultor por adoção de métodos tecnologicamente mais eficazes quanto 

da atuação dos órgãos públicos a favor do crescimento e da intensificação da assessoria 

técnica gratuita voltada ao pequeno produtor, no perímetro irrigado.  

 Ponto de Nivelamento de Rendimento (PNR) 

                   O custo total para cada produtor pode ser visualizado novamente na Tabela 14. O 

preço unitário de venda (média dos valores praticados ao longo do ano) varia para cada 

produtor entrevistado. Isto decorre do fato de que alguns conseguem produzir com melhor 

qualidade, outros produzem com uma qualidade inferior, fazendo com que o preço de venda 

seja mais baixo. Além disto, existem situações também em que o produtor deixa o coco secar, 

o que influencia a observação de baixo preço de venda entre alguns produtores. 

                   Apesar desta informação acerca de vendas de coco seco, é importante ressaltar a 

predominância da comercialização de coco verde entre os produtores entrevistados. A 

verificação de valores por produtor indica que dez proprietários produziram abaixo do PNR, o 

que sinaliza situação de prejuízo, pois o PNR é a medida que determina a produção que o 

estabelecimento precisa manter para cobrir todos os seus custos de produção. 
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Tabela 14 - Análise do ponto de nivelamento de rendimento (PNR) dos produtores de coco, 

entrevistados no Perímetro Irrigado Curu-Paraipaba, 2012. 

Indicadores Valor 

Máximo 

Anual 

Valor 

Mínimo 

Anual  

Valor 

Médio 

Anual  

Coeficiente 

de Variação 

(%) 

PNR (unidades de frutos) 65.394 6.141 28.025 54,39 

Produção (unidades de frutos) 120.000 6.000 39.161 57,66 

Custo Total (R$) 35.298,00 2.639,30 12.073,21 52,39 

Preço Médio de Venda de Coco  

por Produtor (R$) 

0,70 0,14 0,47 28,91 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria  

 

                Comprovou-se que os produtores que obtiveram nível de produção inferior ao ponto 

de nivelamento de rendimento foram os mesmos que obtiveram lucro negativo. Observou-se 

que os estabelecimentos com produção inferior ao ponto de nivelamento de rendimento 

também indicaram margem líquida positiva, registrando que a produção pode se tornar 

rentável, caso os produtores dediquem maior esforço para produzir mais e com melhor 

qualidade. Este é um fato que depende do nível de organização administrativa do pequeno 

agricultor e também do estádio de desenvolvimento de suas técnicas agrícolas.  

                  Isto posto, considera-se evidente que, entre os pequenos agricultores entrevistados, 

alguns obtêm melhores resultados técnicos e econômicos do que outros, também classificados 

como pequenos produtores. Torna-se necessária, então, a identificação do perfil técnico e 

econômico dos produtores rurais de coco entrevistados em Paraipaba, fazendo-se uso de 

metodologia estatística multivariada. Ressalta-se, novamente, que os resultados obtidos se 

baseiam em uma amostragem intencional de pequenos produtores. Assim, não foi possível a 

generalização dos resultados para toda a população de pequenos produtores do Perímetro 

Irrigado Curu-Paraipaba, não obstante os resultados fornecerem um quadro indicativo do que 

possa vir a ser a situação agrícola da região.  

 

4.3 ANÁLISE MULTIVARIADA DA PRODUÇÃO 

 

                   Neste tópico, restaram obtidos os fatores técnicos e econômicos da produção; 

identificados grupos homogêneos de produtores de coco, além da mensuração de um índice 

bruto definindo o nível técnico e econômico de cada grupo. Para atingir ao objetivo para o 

sistema de produção de coco, optou-se pela utilização da análise estatística multivariada, 

especificamente a análise fatorial e, posteriormente, para a classificação dos produtores, 

elegeu-se a análise de agrupamentos (clusters).   
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4.3.1 Determinação do Número de Fatores Técnico-Econômicos 

 

                 Utilizou-se um conjunto de variáveis relacionadas a aspectos técnicos e 

econômicos da atividade agrícola irrigada voltadas para a produção de coco.  

                 Inicialmente calculou-se a matriz de correlações simples com base nas variáveis 

técnicas e econômicas coletadas
6
. O teste de esfericidade de Bartlett foi realizado e o valor 

obtido (411,67) mostrou-se significativo a 1% de probabilidade, permitindo rejeitar a hipótese 

de que a matriz de correlação é uma matriz-identidade, isto é, que as variáveis não são 

correlacionadas.  

                  O teste de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) apontou um valor de 0,719, o que permitiu 

estabelecer boa adequação da análise fatorial ao conjunto de dados. Portanto, ambos os testes 

realizados permitiram concluir que a amostra utilizada é adequada ao procedimento de análise 

fatorial. 

                  Conforme a Tabela 15, após a rotação ortogonal pelo método Varimax, a análise 

pelo método dos componentes principais permitiu identificar duas raízes características com 

valores superiores a 1 (um). Logo, para a interpretação dos resultados, optou-se por utilizar 

dois fatores, levando-se em consideração o fato de que estes tenham captado uma proporção 

significativa de 74,39% da variância total das variáveis originais. O primeiro fator, isto é, a 

combinação das variáveis originais que pode explicar individualmente a maior parcela da 

variância, captou 48,89 % da variância; e o segundo fator, em ordem de contribuição para a 

variância total, captou 25,49%. 

  

Tabela 15 - Raiz característica e variância explicada por parte de cada fator  

Fator Raiz 

Característica 

Variância 

explicada pelo fator (%) 

Variância 

acumulada (%) 

F1 

F2 

4,400 

2,295 

48,891 

25,499 

48,891 

74,390 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria 

 

                   A Tabela 16 demonstra as cargas fatoriais e as comunalidades para os dois fatores 

considerados. Para a interpretação de cada um dos fatores foram considerados valores 

absolutos superiores a 0,50 para as cargas fatoriais (destacadas em negrito). Os valores 

encontrados para as comunalidades avaliam a capacidade explicativa conjunta dos dois fatores 

em relação a cada indicador. Os resultados revelam que o primeiro fator explica maior parcela 

da variância total e que todas as variáveis têm a sua variabilidade significativamente captada e 

                                                 
6
 Os indicadores utilizados na análise fatorial constam na seção Apêndice. 
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representada pelos 2 fatores.  

 

Tabela 16 - Cargas fatoriais após rotação ortogonal e as comunalidades  
Indicadores F1 F2 Comunalidades 

X1 – Área (ha) 

X2 – Renda Bruta  (R$) 

X3 – Custo Operacional Efetivo (COE)  (R$) 

X4 - Capital empatado (R$) 

X5 – Técnicas ou práticas agrícolas 

X6 – Sistema de irrigação utilizado 

X7 – Prática de renovação do coqueiral 

X8 – Número de coqueiros produzindo   

X9 – Gasto anual com água (R$) 

0,913 

0,748 

0,759 

0,964 

0,136 

-0,025 

0,027 

0,871 

0,851 

-0,139 

0,492 

0,412 

0,009 

0,805 

0,825 

0,729 

0,046 

0,043 

0,853 

0,801 

0,746 

0,930 

0,666 

0,682 

0,532 

0,760 

0,725 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria 

 

                 Percebe-se que o fator F1 está positiva e intensivamente relacionado com os 

indicadores X1, X2, X3, X4, X8 e X9, que expressam as variáveis relacionadas à produção 

agrícola irrigada. De certa forma, estes indicadores estão relacionados com aspectos 

econômicos de produção e valoração do capital. Assim, a natureza dos indicadores que se 

relacionam com F1 indica que este representa o “nível econômico”. 

                O fator nível econômico demonstrou a maior medida de caracterização do perfil de 

produtores, ao ter captado, após a rotação Varimax, 48,89% da variância das variáveis 

originais. Além disso, indicou correlações positivas com cerca de 89% do total dos 

indicadores. Ainda considerando este total, F1 associa-se positiva e intensamente a 67% de 

indicadores, proporcionando uma interpretação bem clara do fenômeno.      

                 Constatou-se que a variável X1 (Área Bruta) é a mais dependente do fator F1, nível 

econômico. De fato, quando o produtor rural entende que as perspectivas de obtenção de lucro 

no seu lote agrícola não são economicamente satisfatórias, segue o procedimento de venda 

dos lotes. Pode haver vantagem em permanecer apenas com o quintal, haja vista a diminuição 

da necessidade de custos e a possibilidade de realizar um manejo agrícola com maior 

eficiência. No contexto da pesquisa realizada, produtores de coco em situação econômica 

melhor não têm interesse em vender seus lotes, mas sim em aperfeiçoar sua produtividade 

agrícola. 

               Também é possível verificar que os indicadores Renda Bruta e Custo Operacional 

Efetivo são altamente dependentes do fator F1, nível econômico. Evidentemente, quanto 

maior for o nível de gastos em itens de custo operacional, maior será o empenho com que o 

produtor cuida de seu lote, haja vista a realização de técnicas agrícolas básicas. Como 

resultado de um coqueiral bem-cuidado, obtém-se um nível de produção elevado e de boa 

qualidade na produção de coco verde, resultando em alto nível de renda bruta. Gasto anual 
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com água também relaciona-se com o nível econômico, haja vista a obrigatoriedade mensal 

de pagamento da taxa de irrigação ao DNOCS. Considera-se de grande importância a 

necessidade de irrigação para a cultura do coco, que não poderia sobreviver em agricultura de 

sequeiro, na mesma escala em que existe no distrito irrigado. 

                 Destaca-se o fato de que os indicadores capital empatado e número de coqueiros 

produzindo são altamente dependentes do fator nível econômico. Além de ferramentas, 

equipamentos e sistema de irrigação, a variável capital empatado é composta pela posse do 

ítem terra pelo produtor, de modo que quanto maior a área de produção, maior será a sua 

capacidade de produzir frutos e obtenção de receitas. Do mesmo modo, destaca-se o indicador 

número de coqueiros em estádio de produção como altamente dependente do fator F1, haja 

vista que o nível econômico do agricultor determina se ele dispõe de mais ou menos coqueiros 

economicamente úteis para produção de coco verde.  

                 O Fator F2, por sua vez, também está positiva e fortemente relacionado com os 

indicadores X5 (técnicas ou práticas agrícolas), X6 (sistema de irrigação utilizado) e X7 

(prática de renovação do coqueiral) que expressam as variáveis relacionadas à tecnologia do 

produtor irrigante, logo, a natureza dos indicadores que se relacionam com F2 indica que este 

representa o “nível técnico”. 

                  Considerando o fator nível técnico, observou-se que este capta também o perfil dos 

produtores, pois explica 25,49,% da variância total dos indicadores originais. Além disto, 

mostrou correlações positivas com cerca de 89% do total de variáveis e associa-se positiva e 

fortemente com apenas 33,3% de todos os indicadores.  

                  Relativamente à influência do fator técnico nos indicadores, percebeu-se o item 

utilização de técnicas ou práticas agrícolas demonstrou carga fatorial 0,805 e o ítem sistema 

de irrigação utilizado apresentou carga fatorial 0,825. São, portanto, indicadores altamente 

dependentes do fator técnico. De fato, quanto maior o nível técnico do produtor rural, melhor 

será o seu sistema de irrigação utilizado, ou seja, utilização integral (em todo o lote) do 

sistema de gotejamento e maior será a quantidade de técnicas agrícolas utilizadas na 

produção. Outro importante indicador a ser considerado, prática de renovação do coqueiral, 

indicou carga fatorial 0,729 com relação ao fator técnico e proporcionou o entendimento de se 

o agricultor efetua renovação do coqueiral ou não. Caso não se realize o procedimento de 

renovação, o coqueiral fica alto (envelhece) e dificulta a comercialização do coco verde por 

parte de atravessadores, além de dificultar operações de manejo (pulverização).   

                  De posse das cargas fatoriais, o passo seguinte foi determinar os escores fatoriais 

(Tabela 17), ou seja, determinar o valor dos fatores para cada unidade de produção (produtor).  
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Tabela 17 – Escores fatoriais, segundo os produtores, na análise fatorial de 09 indicadores. 

Produtor F1 (Fator 1) 

Nível Econômico 

F2 (Fator 2)  

Nível Técnico 

Produtor 

 

F1 (Fator 1) 

Nível Econômico 

F2 (Fator 2)  

Nível Técnico 

1 1,35478 0,58763 26 0,02813 -2,49563 
2 0,76737 1,2036 27 0,32817 0,7185 

3 -0,37373 -0,76174 28 0,28547 0,30247 

4 0,488 -2,30203 29 

 
-0,30714 0,48164 

5 0,69968 0,60138 30 0,55329 0,91128 

6 0,11078 -0,28308 31 0,11269 -2,74578 

7 0,1813 0,01618 32 0,54503 0,19506 

8 -0,25521 0,99197 33 -2,01045 -0,3158 

9 -0,23517 0,75675 34 -1,82821 0,63957 

10 -0,23975 -2,68536 35 0,28346 -0,04329 

11 0,17052 0,21087 36 1,03392 0,359 

12 0,12952 0,24599 37 0,95925 1,15308 

13 0,12896 -0,40928 38 -1,95083 1,10888 

14 0,06133 0,32786 39 -2,09067 1,02237 

15 -0,16743 0,593 40 0,54118 0,13 

16 0,70188 0,3554 41 -1,66497 -0,1534 

17 3,81971 0,42045 42 0,02813 -2,49563 

18 0,33405 0,34649 43 0,32817 0,7185 

19 -0,02974 0,39117 44 0,28547 0,30247 

20 0,13231 0,17658 45 -0,30714 0,48164 

21 0,33685 0,65228 46 0,55329 0,91128 

22 -0,22598 -0,75004 47 0,11269 -2,74578 

23 -0,23094 -2,68233 48 0,54503 0,19506 

24 0,53335 -0,74841 49 -2,01045 -0,3158 

25 0,26295 0,6358 50 -1,82821 0,63957 

Fonte: Resultados da Pesquisa obtidos através do SPSS (2012). Elaboração própria  

 

 

                 Relativamente ao fator 1, comprovou-se que 32 unidades de observação apontaram 

valores positivos (em negrito) e 18 unidades têm valores negativos. O nível econômico, 

representado pelo fator F1, foi maior do que zero para 64% dos produtores. Deste modo, pela 

observação dos escores fatoriais, constatou-se uma expressiva quantidade de 18 produtores de 

coco com uma situação econômica desfavorável, relativamente ao ano de 2012. A julgar por 

esta forma de classificação, no contexto de agricultores pesquisados, existe um grupo que 

logra resultados econômicos satisfatórios (escore fatorial positivo para o fator 1) e um grupo 

de produtores com fraco desempenho econômico (escore fatorial negativo para o fator 1). 

                   Relativamente ao fator 2, observou-se, também, que 34 unidades de observação 

revelam valores positivos (em negrito), mostrando que uma expressiva parcela de produtores 

(68%) tem bom nível técnico no desenvolvimento da agricultura irrigada, ou seja, que 

realizam técnicas ou práticas agrícolas, adotam sistema de irrigação localizado e tendem a 

efetuar renovação dos coqueirais. Também se destaca como expressivo o número de 16 

produtores com escore fatorial negativo para o fator 2, sinalizando a existência de agricultores 

em situação de dificuldade para a realização de procedimentos técnicos básicos. Estes 

agricultores, em geral, revelam não ter capital de giro para a aquisição de insumos, por isto  



77 

 

realizam com menor frequência as técnicas agrícolas elementares, embora tenham experiência 

e saibam o que o coqueiral necessita para ensejar um nível de produção satisfatório. 

                 A análise de valores positivos ou negativos dos escores fatoriais, entretanto, não é 

suficiente para a identificação de grupos de produtores. A determinação do número de grupos 

homogêneos de produtores de coco é realizada com arrimo na análise de clusters, com base 

nos escores fatoriais.  

 

4.3.2 Determinação do Número de Agrupamentos de Produtores 

 

                  A análise de clusters foi relevante, haja vista a constatação, primeiramente, de um 

grupo específico de proprietários que não desempenharam as técnicas básicas de manejo em 

2012. O método identificou cinco produtores, formando um grupo que pode ser nomeado 

como proprietários de estabelecimento rural “em estádio de decadência, recuperação ou à 

espera de ser negociado”. Refere-se ao grupo 1. 

                   Em seguida, constatou-se a presença dos grupos 2 e 3. O grupo 2 é constituído por 

38 agricultores formando um grupo homogêneo, ao se levar em consideração, conjuntamente, 

os aspectos técnicos e econômicos da produção. O grupo 3 também representa pequenos 

produtores de coco, pois constituído por sete pessoas e se destaca pelo melhor nível técnico e 

econômico. Ressalta-se que é possível compreender as distinções entre os grupos com suporte 

na análise dos indicadores utilizados na obtenção de fatores representativos da produção.  

                   A análise do perfil econômico dos grupos inclui a observação dos indicadores 

área, renda bruta, custo operacional efetivo, valor do capital, número de coqueiros e gasto 

anual com água para irrigação. A Tabela 18 contém dados informativos para cada um dos 

grupos, indicando características importantes a serem destacadas do fator econômico.  
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Tabela 18 - Perfil econômico dos grupos de produtores de coco, com base em uma amostra de 

50 agricultores no Perímetro Curu-Paraipaba, 2012. 

Indicador Valores Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Área Irrigada (ha) Total 20,00 129,60 31,20 

Médio 4,00 3,41 4,45 

     

Renda Bruta (R$) Total 21.930,00 606.309,00 258.914,00 

Médio 4.386,00 15.972,07 36.987,71 

     

Custo 

Operacional Efetivo (R$) 

Total 12.963,00 235.997,24 

6.210,45 

124.733,00 

Médio 2.592,60 6.210,45 17.819,00 

    

 

 

Valor do Capital (R$) Total 290.617,00 2.055.686,17 

 

547.106,00 

 
Médio 58.123,40 54.097,00 78.158,00 

     

Número de Coqueiros 

em Produção 

Total 1.900 

 

380 

13.954 4.316 

Médio 380 367 617 

   

 

  

Gasto anual com Água 

(R$) 

Total 7.688,00 56.340,00 16.016,00 

Médio 1.537,60 1.482,63 2.288,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria. 

 

                Ao se analisar a tabela 18, verificou-se, pela renda bruta anual média, que o grupo 1 

realmente é o que exibe piores resultados ( valor médio de R$ 4.386,00 para renda bruta). 

Outros indicadores, todavia, que compõem o nível econômico, podem proporcionar o 

entendimento errôneo de que ele é superior ao grupo 2. É o que se verifica nos indicadores 

área irrigada, valor do capital e número de coqueiros em produção. 

                 A constatação de que o grupo 1 expressa uma aparente superioridade nos 

indicadores área irrigada e valor do capital em relação ao grupo 2 pode ser compreendida com 

a análise de alguns aspectos que caracterizam aqueles que formam os respectivos grupos. No 

referente a área irrigada, deve-se ressaltar que este indicador representa o somatório das partes 

que integram a propriedade rural, ou seja, quintal ( que varia de 0,5 a 0,8 ha) e lote ( que varia 

entre 3,2 e 3,5 ha)
 7

. No grupo 1, os cinco agricultores, de fato, não exploram atualmente o 

potencial econômico de suas propriedades, o que se reflete no baixo nível de renda bruta. 

Entre os cinco entrevistados do grupo, apenas um indivíduo não está disposto a vender o lote 

e permanecer com a manutenção agrícola apenas do quintal. Ou seja, os componentes do 

grupo ainda não venderam seus lotes e, assim, ainda exprimem a média de 4,0 ha para área 

irrigada, o que também eleva o valor médio do capital empatado do grupo.  

                                                 
7
 A medida mais comum para área irrigada é o valor 4,0 ha, mas deve-se levar em consideração que 

uma parte da área do quintal agrícola é destinada à moradia da família; entretanto, se verificou em 

cada entrevista, que o quintal também é uma área irrigada, destinada à produção de coco.  
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                No grupo 2, composto por 38 agricultores, constata-se que sete possuem apenas o 

quintal agrícola. Deste modo, influenciam na obtenção de uma menor média para o indicador 

área e, por conseguinte, no valor médio do capital empatado. Ressalta-se que os outros 31 

agricultores têm área de 4,0 hectares, visto que detêm a posse de quintal e lote normalmente. 

Vale destacar, entretanto, que a propriedade do estabelecimento agrícola não está formalizada 

juridicamente, ou seja, as pessoas ainda não adquiriram escritura da terra junto ao DNOCS. 

Isto é válido para os grupos 1, 2 e 3, configurando-se este fato como um aspecto negativo para 

o desenvolvimento da agricultura do perímetro irrigado.   

               No que se refere a número de coqueiros em produção, também se ressalta que os 

agricultores do grupo 1 indicam coqueiros em estádio de envelhecimento, sem que se 

verifique a renovação do coqueiral (replantio). Os agricultores do grupo 2 tendem a efetuar o 

replantio do seus coqueiros, apresentando plantas em pleno estádio de produção ou em idade 

de crescimento ( coqueiros que ainda vão começar a produzir). O grupo 3 é o que demonstra 

melhor média de número de coqueiros em plena fase de produção, haja vista a melhor 

administração realizada pelos proprietários, no que se refere à técnica de renovação ou 

replantio, tendo em vista evitar que os coqueiros ultrapassem os seus períodos de vida útil 

para produção de coco verde. Estas informações também podem estar relacionadas com os 

indicadores do fator técnico, conforme se destaca na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Perfil técnico dos grupos de produtores de coco, com base em uma amostra de 50 

agricultores no perímetro Curu-Paraipaba, 2012. 
  
Grupo 

 

      Técnicas ou Práticas agrícolas  (%)             

00―02      03―05      06―08     09―10 
Sistema de Irrigação (%) 

Localizado    Misto   Aspersão 

Prática de Renovação (%) 

Sim     Planeja Fazer      Não 

1 

2 

3 

 

80,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,63 

0,00 

20,00 

97,37 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

86,84 

100,00 

80,00 

13,16 

0,00 

20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

39,47 

42,86 

20,00 

55,26 

57,14 

80,00 

5,27 

0,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria. 

 

                 Quanto à análise do perfil técnico dos produtores expresso na Tabela 19, destaca-se 

a observação dos indicadores técnicas ou práticas agrícolas, sistema de irrigação e prática de 

renovação de coqueirais. Verifica-se que o grupo 1 contém a maioria dos seus produtores com 

número reduzido de práticas agrícolas realizadas, sendo típica a situação em que o agricultor 

apenas pagou a taxa de irrigação mensal e/ou fez a aplicação de adubo orgânico ao longo de 

2012. A pontuação de técnicas ou práticas agrícolas torna-se, pois, igual ou inferior a dois 

pontos para 80% dos partícipes do grupo 1. Quanto ao sistema de irrigação, 80% dos 

produtores do grupo 1 relataram que a implantação do sistema localizado está incompleta. 

Também 80% dos produtores do grupo 1 não praticaram renovação do coqueiral, inclusive 
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não relatando interesse na realização desta prática futuramente. O conjunto destes indicadores 

aponta o grupo 1 como o pior nível técnico.  

                Os indicadores do perfil técnico melhoram, conforme a pessoa esteja alocada no 

grupo 2 ou no grupo 3. Verifica-se que a prática de renovação de coqueiros é atualmente 

realizada por 39,47% dos componentes do grupo 2 e 42,86% dos compartes do grupo 3. 

Quando a renovação não está atualmente em andamento, constata-se muitas vezes que o 

proprietário rural planeja fazer a renovação no curto prazo. Isto ocorre com 55,26% dos que 

fazem parte do grupo 2 e 57,14% dos participantes do grupo 3. Ressalta-se a melhor situação 

técnica do grupo 3, em razão de todos os seus integrantes terem o sistema de irrigação 

inteiramente implantado com sistema de gotejamento (localizado) e que todos os seus 

integrantes efetuaram, em 2012, diversas práticas ou técnicas agrícolas, obtendo pontuações 

que variam entre seis, sete ou oito, no que se refere ao cômputo geral de técnicas agrícolas. 

                 Na Tabela 20, para definição do nível técnico-econômico, considerou-se a 

composição do escore médio, obtido por meio da soma dos escores dos produtores dos 

grupos, ponderado pela sua participação na renda líquida do grupo em que eles estão 

inseridos. O nível técnico-econômico dos grupos refere-se à média aritmética dos escores 

médios encontrados, que produz um índice bruto (coluna 2). 

Tabela 20 – Definição do nível técnico-econômico e participação percentual da Renda 

Líquida (RL) da produção agrícola dos grupos de produtores de coco entrevistados, 

Paraipaba, 2012. 
 

Grupo 

 

Índice  

Bruto 

 

Renda Líquida Anual (RL)  

do Grupo (R$) 

Total de Agricutores 

no Grupo 

 

1 

2 

3 

 

-1,2437 

0,1740 

1,2836 

Total 

 

Média 

 

 

05 

38 

07 

4.239,50 

331.399,98 

122.087,63 

847,90 

8.721,05 

17.441,09 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração própria 

 

                 A fragilidade técnica e econômica do grupo 1 tornou-se evidente, haja vista que seu 

índice bruto calculado indicou valor negativo, igual a -1,2437. A observação da sua 

inferioridade com relação aos outros grupos também pode se basear na análise da renda 

líquida anual. Para esta variável, o grupo 1 apontou valor médio de R$ 847,90, enquanto os 

grupos 2 e 3 obtiveram R$ 8.721,05 e R$ 17.441,09 respectivamente.  

                Constatou-se que os produtores de coco do grupo 2 (38 pessoas) registraram índice 

bruto igual a 0,1740. Na composição deste valor de índice bruto, os produtores do grupo 2 

tiveram maior destaque no nível técnico do que no nível econômico. Compreende-se, pois, 

que, embora o pequeno produtor detenha a experiência e o know-how na atividade de 
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produção de coco, existem fraquezas e ameaças para o exercício da produção de coco, 

fazendo com que o desempenho do produtor deixe a desejar no sentido da obtenção de uma 

real melhoria técnica e econômica em sua atividade agrícola ao longo do tempo. O grupo 3 

apontou o maior índice bruto (1,2836), confirmando-o como melhor grupo em nível técnico e 

econômico.  

                  De acordo com as informações à mão, conclui-se que, embora a comercialização 

determine preços que variam muito ao longo do ano, alguns produtores ainda conseguem 

atingir bons resultados econômicos e técnicos. O grupo 2 foi o que reuniu o maior número de 

produtores (38 agricultores), incluindo também aqueles que não atingiram resultados 

econômicos satisfatórios em 2012. Estes produtores alegam, geralmente, que o preço de 

comercialização do coco (via atravessador) é injusto. Melhores preços trariam melhores 

condições para o capital de giro, o que poderia promover, segundo eles, melhores condições 

de cuidados técnicos no coqueiral.  

               Além disto, destaca-se que a dificuldade de capital de giro poderia ser superada com 

o agricultor tendo acesso a linhas de crédito voltadas para este fim, como é o caso do 

Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF) ou a linha de crédito 

Agroamigo (do Banco do Nordeste do Brasil), dirigidas ao pequeno produtor. O pouco nível 

de instrução entre os agricultores, além de resultar em falta de articulação deles no sentido de 

formar agrupamentos cooperativos, afasta-os da burocracia bancária referente à obtenção de 

crédito rural para suas atividades, que também é dificultada pela não detenção da escritura do 

imóvel rural entre todos os entrevistados. A  escritura da terra já pode ser atualmente obtida 

junto ao DNOCS por via do pagamento de um determinado valor monetário (em torno de R$ 

10.000), quantia esta que os agricultores entrevistados não disponibilizam, dadas as suas 

condições de baixa renda ou em razão do entendimento de que não há necessidade de 

regularizar juridicamente a posse de suas propriedades. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

                   Destacou-se que a cultura do coqueiro pode resultar em produção de coco seco, 

utilizado na indústria de alimentos ou em coco verde para consumo “in natura” da água. De 

acordo com as informações obtidas na pesquisa de campo, a comercialização do coco verde 

realiza-se com maior frequência por meio de atravessadores e leva vantagem com relação ao 

coco seco, haja vista que este registra menor demanda na região e o custo de produção torna-

se mais elevado. Seria necessária, pois, a organização dos pequenos agricultores em 

cooperativas, efetiva integração agroindustrial e uso mais intensivo de tecnologia agrícola e 

organizacional, inclusive com acesso a crédito rural, tendo em vista as necessidades de capital 

de giro. O coqueiro destinado a produção de coco seco exige maior gasto com insumos, pois o 

coco para secar extrai maior quantidade de seiva do coqueiro, conforme  relato dos 

agricultores entrevistados.   

                  Além disto, as informações destacadas pelos agricultores dão o entendimento de 

que o coco demora meses para secar. Diferentemente deste cenário, o coco verde pode ser 

obtido mês a mês, gerando uma renda permanente durante todo o ano, caso que ocorre quando 

o proprietário cuida bem de seus lotes. A alternativa de produção de coco verde se mostra, 

então, como mais vantajosa, haja vista a escassez de capital de giro e o modesto padrão 

tecnológico vigente entre pequenos produtores. 

                   Dentre os entrevistados, registraram-se 45 estabelecimentos rurais (90% do total) 

como famílias provenientes da condição de irrigantes de origem. Relativamente à idade, 74% 

dos entrevistados tinham idade superior a 40 anos.  

                  Em razão da idade dos entrevistados e de suas respectivas condições de irrigantes 

de origem, considerou-se a experiência com produção de coco em regime irrigado como um 

fato positivo da agricultura local. A cultura do coco começou a se estabelecer no Perímetro 

Irrigado na década de 1990. Foram predominantes a condição de agricultor do sexo masculino 

e a constatação de interesse das novas gerações em buscar trabalho fora do contexto da 

agricultura. 

                   Verificou-se que o custo da aquisição de insumos e a necessidade de capital de 

giro para realização de práticas agrícolas compõem uma dificuldade enfrentada pelos 

produtores atualmente. O baixo nível de escolaridade entre os entrevistados indicou uma 

situação de baixo capital social no âmbito do Perímetro Irrigado, onde não se constatou a 

presença de cooperativas agrícolas, reunindo pequenos produtores. 
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                No que se refere a aspectos relacionados à tecnologia de produção, destacou-se 

entre os entrevistados a não utilização de assessoria técnica pública. Apenas um agricultor 

relatou busca por ajuda e informações técnicas em lojas de produtos agropecuários (assessoria 

técnica privada). Nenhum entrevistado relatou a realização de análise do solo, ocasião em que 

alguns deles alegaram que este era um procedimento comum nos tempos em que o DNOCS 

tinha mais participação na agricultura realizada pelo irrigante.  

                Destacou-se o fato de que os estabelecimentos rurais analisados fazem parte de uma 

infraestrutura pública montada para assentar agricultores familiares de baixa renda, de modo 

que o perfil dos produtores era muito homogêneo entre as famílias instaladas no perímetro 

irrigado, no início do projeto. Deste modo, o objetivo de identificar  características técnicas e 

econômicas dos atuais produtores de coco teve o sentido de compreender se as atuais 

propriedades agrícolas do Distrito Curu-Paraipaba demonstravam perfil técnico e econômico 

semelhantes, ou se existem diferenciações mesmo entre pequenos produtores. 

                   Primeiramente, pela análise de resultados econômicos dos produtores rurais, foi 

possível compreender que alguns obtiveram pior padrão econômico do que outros. De fato, 

foi possível a constatação de produtores com lucro negativo, o que indicou inicialmente a 

existência de um grupo com desempenho técnico e econômico inferior. Relativamente à 

variável lucro, constatou-se que 31 produtores registraram lucro anual  inferior a R$5.943,50 

e que 18 apresentaram lucro anual  entre R$ 5.943,50 e R$ 18.596,00. 

                   A melhor compreensão da existência de grupos diferenciados de produtores foi 

realizada com base na análise estatística multivariada (análise fatorial e análise de clusters). 

Esta análise poderia ser mais bem exercida com suporte em um censo populacional a abordar 

todos os 800 irrigantes, dos quais 679 são pequenos produtores. A análise estatística realizada, 

entretanto, no intuito de definir o perfil técnico e econômico da produção de coco, se baseou 

em uma amostra por julgamento (intencional) e por conveniência, totalizando 50 

entrevistados.  

                   Obteve-se o perfil econômico dos produtores, composto pelos indicadores área 

irrigada, renda bruta, custo operacional efetivo, total do capital empatado, número de 

coqueiros produzindo e gasto anual com água. O fator nível econômico apontou a maior 

medida de caracterização do perfil de produtores, ao ter captado, após a rotação Varimax, 

48,89% da variância das variáveis originais.  
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                   Obteve-se também o perfil técnico dos produtores, composto pelos indicadores 

técnicas ou práticas agrícolas, sistema de irrigação utilizado e prática de renovação do 

coqueiral. Observou-se que o fator técnico também captou o perfil dos produtores, pois 

explicou 25,49,% da variância total dos indicadores originais, após rotação Varimax.  

                  De acordo com fatores técnicos e econômicos obtidos na análise fatorial, realizou-

se a análise de agrupamentos, onde se ressaltou que apenas cinco produtores fizeram parte do 

grupo nomeado como propriedades rurais em estádio de “decadência, recuperação ou à espera 

de venda”, também denominado grupo 1, com índice bruto negativo, igual a -1,2437. 

Representando uma melhor condição técnica e econômica com relação ao grupo anterior, 

verificou-se que o grupo 2 concentrou a maior parte dos produtores estudados (38 

agricultores). Os produtores do referido grupo tiveram maior destaque no nível técnico do que 

no econômico. O índice bruto do grupo 2 foi de 0,1740.    

                 Ademais, o estudo possibilitou a constatação de que alguns produtores (grupo 3) 

conseguiram obter padrão técnico e econômico melhor do que o grupo 2, ressaltando a 

possibilidade de existir viabilidade técnica e econômica da cultura do coco verde, se esta for 

trabalhada com maior nível de empenho produtivo e disponibilidade de capital de giro. 

Constatou-se a presença de sete pessoas no grupo 3, com índice bruto igual a 1,2836.   

                   Os resultados decorrentes da análise fatorial e de clusters possibilitaram rejeitar a 

hipótese básica, de que as pequenas propriedades rurais irrigadas de produção de coco 

entrevistadas no Distrito de Irrigação Curu-Paraipaba demonstram perfil técnico e econômico 

semelhantes. Dentre os pequenos agricultores, verificou-se que alguns realmente tiram 

proveito econômico da comercialização do coco verde, enquanto outros entram em declínio, 

deixando seus coqueirais envelhecerem e efetuando, como prática de comercialização, uma ou 

duas vendas de coco seco ao longo do ano, para pequenas fábricas da região.   

                  Destacou-se a existência de potencialidades do lugar, dentre as quais a presença de 

uma unidade experimental da Embrapa em Paraipaba, além de um escritório da Ematerce no 

Município. A Ematerce apresentou-se como instituição relevante no contexto agrícola 

municipal, voltando-se principalmente para a agricultura de sequeiro, disponibilizando 

assessoria técnica e acesso de pequenos produtores ao Pronaf. Os agricultores de coco 

entrevistados no Perímetro Irrigado, entretanto, não mencionaram contribuição direta da 

Ematerce em suas atividades econômicas, nem da Embrapa.  

                 Concluiu-se que uma interação maior dos pequenos agricultores do perímetro 

irrigado com órgãos de assessoria técnica (Ematerce) e/ou pesquisa tecnológica (Embrapa) 

poderia resultar em melhores vantagens para a agricultura do Perímetro Irrigado, haja vista o 
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aumento e a diversificação da produção agrícola irrigada. Quanto a isto, obteve-se a 

informação de que o abastecimento de gêneros agrícolas no mercado central da cidade de 

Paraipaba é proveniente do comércio com a Ceasa de Fortaleza-CE, além do abastecimento de 

produtos agrícolas provenientes de outros municípios. Constatou-se, então, que o potencial 

agrícola do Perímetro Irrigado de Paraipaba poderia ser mais bem explorado, haja vista uma 

produção mais intensiva de outros gêneros agrícolas, além do coco, o que poderia resultar em 

lucro para os irrigantes, abastecendo o mercado local e a demanda de outros municípios.  

                  Considerou-se que a atuação pública e privada deveria ter o sentido de tornar a 

agricultura do Projeto Curu-Paraipaba de maior produtividade e de maior diversidade. Estas 

ações, entretanto, deveriam surgir oriundas da interação e entendimento das diversas 

instâncias públicas (Ematerce, Secretaria Municipal de Agricultura, Governo Estadual, 

ADICP, DNOCS etc.), além, obviamente, do esforço cooperativo entre os próprios 

agricultores inseridos no Perímetro, haja vista o aproveitamento do potencial de suas terras, 

que contam com a vantagem da infraestrutura irrigada pública.  

                  Diversas ações no âmbito governamental poderiam ser tomadas com vistas a 

dinamizar o atual estádio de funcionamento da agricultura no Perímetro Irrigado. Ressalta-se, 

entretanto, como possível ação de política pública governamental, o aproveitamento da 

estrutura de escolas de ensino fundamental existentes nos diversos setores que integram o 

Projeto Curu-Paraipaba, voltando-as a um ensino técnico-agrícola de qualidade e também 

relevante para o produtor. Um processo educacional voltado ao desenvolvimento da 

agricultura local poderia envolver tanto a educação de jovens como a de adultos. Com este 

tipo de ação, buscar-se-ia maior interesse da juventude pela prática da agricultura, 

incentivando a continuidade do perfil agrícola familiar no Perímetro Irrigado. 

                  Por fim, considera-se a regularização fundiária como a principal política pública a 

ser implementada para desencadear um efetivo desenvolvimento na agricultura do Perímetro 

Curu-Paraipaba. Consoante informações obtidas no Centro Gerencial do DNOCS em 

Paraipaba, apenas 20 pessoas no projeto (em um total de 800 irrigantes) já adquiriram a 

escritura de suas terras. Tendo em vista a condição de baixa renda de muitos agricultores e o 

fato de eles já residirem no local há mais de três décadas, a regularização dos lotes não 

deveria exigir desembolso de expressivo valor monetário por parte do pequeno agricultor, de 

modo que a concessão da escritura da terra aos pequenos produtores efetivamente 

provenientes da condição de colono deveria seguir um processo menos burocrático e menos 

dispendioso financeiramente. De posse da escritura da terra, muitos agricultores familiares do 

Perímetro Irrigado poderiam contar com o auxílio do crédito agrícola para o custeio de suas 
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atividades, haja vista a existência de linhas de empréstimo rural como o Pronaf, dentre outros. 

                Sugere-se uma participação mais frequente de órgãos de pesquisa econômica em 

perímetros irrigados, tendo em vista a obtenção de um melhor nível de detalhamento das 

estatísticas socioeconômicas entre os diversos perímetros públicos do Ceará e da Região 

Nordeste.  

                Propõe-se a elaboração de estudos comparativos entre o Perímetro Curu-Paraipaba e 

outros perímetros irrigados, destacando o diferencial entre o modelo de agricultura exercido 

em termos empresariais e o exercido por pequenos produtores. Além disto, relativamente ao 

Município de Paraipaba, sugere-se um estudo comparativo entre agricultores de sequeiro, 

beneficiários do Pronaf e da assistência técnica da Ematerce, e os pequenos produtores de 

coco do Distrito de Irrigação, que não fazem uso de crédito agrícola nem de assistência 

técnica pública. O estudo seria relevante com vistas a destacar as vantagens do crédito rural e 

da assistência técnica pública para um real desenvolvimento agrícola familiar.  

                 Conclusivamente, ressalta-se ainda a importância do Projeto Curu-Paraipaba como 

oportunidade estratégica para o desenvolvimento agrícola cearense, tendo em conta o fato de 

já haver uma infraestrutura pública de irrigação montada na região, disponibilidade hídrica e 

um extenso número de agricultores familiares com nível considerável de experiência, 

transmitida de geração em geração para a produção agropecuária.  
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PERFIL TÉCNICO E ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE COCO NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO 

CURU- PARAIPABA, ESTADO DO CEARÁ 

 

QUESTIONÁRIO 

 
 

1. Número do questionário________  2. Município de localização: ______________________  

3. Pesquisador: ________________4. Nome do Entrevistado:________________________________________ 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU PRODUTOR 

 

1. Idade: 

i) Até 30 anos: _____  ii) 30 a 50 anos: ______   iii) mais de 50 anos: ________   

 

2. Grau de Instrução: 

i) Não lê nem Escreve: _______             ii) Assina o nome: ____________ 

iii) Lê e Escreve: ____________            iv) Curso Primário: ___________ 

v) Curso Secundário: _________           vi) Curso Superior: ___________ 

 

3. Há quanto tempo se dedica à atividade (experiência)? 

 

i) Menos de 2 anos: ___    ii) de 2 a 6 anos: _____   iii) mais de 6 anos: _____ 

 

4. Como foi que começou a cultura do coco? Qual era a dificuldade que tinha naquela época? Qual era a 

vantagem do “antes” com relação ao “hoje”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
5. Identifique as principais dificuldades na operação da empresa. Favor indicar a dificuldade utilizando a escala, 

onde 0 é nulo, 1 é baixa dificuldade, 2 é média dificuldade e 3 alta dificuldade.  

 
 Principais dificuldades  Em 2012  

Contratar empregados qualificados  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Produzir com qualidade  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Vender a produção  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Custo ou falta de capital de giro  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Custo ou falta de capital para aquisição de máquinas e equipamentos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Custo ou falta de capital para aquisição/locação de instalações  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Pagamento de juros de empréstimos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Outras. Citar  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

 

II – PRODUÇÃO E TECNOLOGIA NA PROPRIEDADE 
  

1. Área Física total da Parcela/lote? _________ hectares 

 

2. Quais os principais Sistemas de Irrigação que o Sr. Utiliza (Pode citar mais de uma alternativa)? 

 
No Quintal: ________________________ 

No Lote: ___________________________ 
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1. Aspersão Convencional: (    )  2. Sulco: (    )     3. Inundação: (    )    4. Gotejamento: (    )   5. Aspersão por 

Pivot Central: (    )  6. Micro Aspersão: (    )  7. Outro: (    ) 

 

 

3. Valor da Produção de coco em em 2012. 

 
 

MÊS 

 

 

QUANTIDADE 

 

Preço  

 

Renda Bruta 

(R$) 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

4. Quantas são as pessoas que trabalham no lote? Grau de Escolaridade 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5. Custo Anual com Mão-de-Obra : diarista, empregado, outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
6. Custos com Insumos Agrícolas nas Atividades Irrigadas em 2012 (Sementes, adubos, defensivos, etc.) 

 
Especificação Unid Qtidade Preço (R$/unid) Valor Total (R$) 

- Mudas     

-Fertilizantes (Adubo Químico)     

- Defensivos Agrícolas*     

- Adubo orgânico (Esterco)     

- Calcário     

- Outros (especificar)     

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
7. Outros Custos em 2012. ( Capital de Giro) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

8. Equipamentos e Ferramentas Diversas (Capital Empatado) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 

 

9) Sistema de Irrigação, Valor Econômico do Coqueiral e Valor Econômico da Terra ( Capital Empatado) 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

10. O Senhor utiliza alguma dessas técnicas ou práticas abaixo (Definição de Nível Tecnológico)? 

 
9.1 Mudas selecionadas (fiscalizadas) Sim (   ) Não (   )  

9.2 Espaçamento recomendado por agrônomo Sim (   ) Não (   )  

9.3 Preparo do solo Manual (  ) Tr. Animal(   ) Mecanizado(   ) 

9.4 Análise do solo em laboratório Sim (   ) Não (   )  

9.5 Faz adubação Esterco (    ) Fertilizante Químico(   ) 

9.6 Capinas Manual (  ) Tr. animal(   ) Mecanizado(   ) 

9.7 Veneno para combater as doenças e pragas Sim (   ) Não (   )  

9.8 Assistência técnica por agrônomo ou técnico agrícola Sim (   ) Não (   ) Pública (    ) Privada (    ) 

9.9 Retirada dos restos culturais, queima, etc., após a colheita Sim (   ) Não (   )  

9.10 Correção do solo com calcário dolomítico Sim (   ) Não (   )  

 

Outros ( especificar): ( Nível tecnológico e Capacidade Gerencial - Organização) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

11. Caso desistisse de trabalhar nesta parcela/propriedades nas atividades irrigadas atuais, considerando a sua 

capacidade de trabalho, a sua experiência e as oportunidades, qual seria a remuneração (ganho) média possível 

de obter pelos seus serviços de empresário ou de produtor ou de trabalhador?  

R$/mês ___________;  R$/ano ___________. 

 

III – CAPACITAÇÃO E VANTAGENS LOCAIS 
 

1. Você realiza/realizou atividade de  treinamento ou capacitação durante os últimos três anos, 2010 a 

2012?. Que Tipo de treinamento ou capacitação (gerencial ou técnica)? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Você busca/ buscou orientação (consultoria pública) técnica na Ematerce? Fez consultoria com agrônomo ou 

técnico agrícola (consultoria privada)? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Durante os últimos três anos, 2010 a 2012, sua empresa esteve envolvida em atividades cooperativas, 

formais ou informais, com outra (s) empresa ou organização?  SIM (    )   NÃO (    ) 

  

 

4. Quais formas de cooperação realizadas durante os últimos três anos, 2010 a 2012 com outros agentes do 

arranjo e sua importância? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa 

importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa.  

 
  Descrição  Grau de Importância  

Compra de insumos e equipamentos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Venda conjunta de produtos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Capacitação de Recursos Humanos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Obtenção de financiamento  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Reivindicações  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
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Participação conjunta em feiras, etc  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Outras: especificar  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Quais são as principais vantagens que o produtor tem por estar localizado na região? Favor indicar o grau 

de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. 

Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa.   

 
 Externalidades  Grau de importância  

Disponibilidade de mão-de-obra qualificada  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Baixo custo da mão-de-obra  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Proximidade com os fornecedores de insumos e matéria prima  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Proximidade com os clientes/consumidores  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Infra-estrutura física (energia, transporte, comunicações)  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Proximidade com produtores de equipamentos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Disponibilidade de serviços técnicos especializados  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Existência de programas de apoio e promoção  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Proximidade com universidades e centros de pesquisa  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Outra. Citar:   ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Você sócio de alguma cooperativa?     (     ) sim      (    )    não 

  

Se SIM, quais os benefícios que recebe? 

1 (  ) crédito  2 (   ) melhores preços na venda dos produtos 3 (  ) insumos por menor preço  4 (   ) outros. 

Especifique: ____________________ 

  

 

 

7. Você pertence a algum sindicato ou associação?   (     ) sim      (    )    não 

 

Se SIM, com que freqüência você participa das reuniões? 

1 (    ) quinzenal 2 (    ) mensal 3 (    ) anual 4 (    ) outros. Especifique: ______________________ 

 
8. Como você avalia o benefício de estar vinculado à Adicp? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IV – POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAS DE FINANCIAMENTO  

  

1. Quais políticas públicas poderiam contribuir para o aumento da eficiência competitiva dos produtores da 

região? Que tipo de apoio a prefeitura ( SEAGRI) poderia fornecer para o agricultor?   

 
 Ações de Política  Grau de importância  

Programas de capacitação profissional e treinamento técnico  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Melhorias na educação básica  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Programas de apoio a consultoria técnica  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Estímulos à oferta de serviços tecnológicos  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Programas de acesso à informação (produção, tecnologia, mercados, etc.)  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Linhas de crédito e outras formas de financiamento   ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Incentivos fiscais  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Programas de estímulo ao investimento (venture capital)  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Outras (especifique):  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Não sabe responder ao questionamento     

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Faz aquisição de insumos a prazo? Tem dificuldade de realizar esta operação? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vc utilizou crédito agrícola ou outra forma de financiamento para a atividade irrigada nos últimos anos?   

(   ) Sim    (   ) Não 

Se SIM, Informe (mesmo que o agricultor já tenha pago o empréstimo tomado): 
Ano Custeio/Invest Montante (R$) Pagamentos (R$) A Pagar (R$) 

     

     

 

4. Indique os principais obstáculos que limitam o acesso do produtor as fontes externas de financiamento: 

Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é 

alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitações  Grau de importância  

Inexistência de linhas de crédito adequadas às necessidades da empresa  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Dificuldades ou entraves burocráticos  para se utilizar as fontes de financiamento existentes  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Exigência de aval/garantias por parte das instituições de financiamento  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Entraves fiscais que impedem o acesso às fontes oficiais de financiamento  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  

Outras. Especifique  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
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APÊNDICE II - Receitas e Custos de Produção por Produtor, Paraipaba-CE 

(2012) 

 

Prod Renda Bruta COE COT CT 

1 37.080,00 20.702,50 22.100,83 26.127,83 

2 40.170,00 18.903,33 20.536,67 24.836,67 

3 9.600,00 4.686,00 5.318,00 8.433,20 

4 5.343,00 3.265,00 4.755,00 8.889,00 

5 17.550,00 11.305,00 12.795,00 16.929,00 

6 12.360,00 6.487,08 7.381,25 10.807,75 

7 14.160,00 6.415,00 7.905,00 12.039,00 

8 18.540,00 8.330,93 9.330,13 12.879,25 

9 21.630,00 7.227,00 8.467,00 12.301,00 

10 3.090,00 2.142,92 2.798,75 5.942,25 

11 24.000,00 7.314,17 8.709,17 12.726,17 

12 18.540,00 10.541,67 11.305,00 14.573,00 

13 15.450,00 7.186,67 8.200,00 11.768,00 

14 16.710,00 6.079,83 7.331,50 11.182,50 

15 15.450,00 5.787,33 6.948,67 10.689,47 

16 32.604,00 11.148,40 12.581,20 16.647,28 

17 69.710,00 24.626,00 27.546,00 35.298,00 

18 28.050,00 10.376,67 11.390,00 14.958,00 

19 16.500,00 7.326,08 8.220,25 11.646,75 

20 26.400,00 4.682,70 6.029,70 9.993,90 

21 24.600,00 6.696,17 8.174,50 12.291,50 

22 9.900,00 6.017,50 6.792,50 10.077,50 

23 3.300,00 2.245,50 3.020,50 6.305,50 

24 15.180,00 9.027,83 10.279,50 14.130,50 

25 16.500,00 9.556,67 10.570,00 14.138,00 

26 5.562,00 3.077,50 3.752,50 6.917,50 

27 24.720,00 8.475,83 9.727,50 13.578,50 

28 29.046,00 8.394,17 9.830,83 13.897,83 

29 

 
9.270,00 4.371,67 5.251,67 8.659,67 

30 27.810,00 7.148,08 8.757,25 13.032,75 

31 4.635,00 2.231,25 3.363,75 7.073,25 

32 24.720,00 9.030,83 10.282,50 14.133,50 

33 1.788,00 1.281,25 1.698,75 2.639,25 

34 12.360,00 4.262,58 4.727,75 5.724,85 

35 9.648,00 7.515,83 8.767,50 12.618,50 

36 24.720,00 17.744,67 19.330,00 23.577,20 

37 37.080,00 20.303,33 21.936,67 26.236,67 

38 11.040,00 3.379,07 3.820,40 4.789,20 

39 6.798,00 1.856,83 2.250,50 3.162,70 

40 21.630,00 8.685,00 10.175,00 14.309,00 

41 10.815,00 4.325,00 4.671,00 5.526,60 

42 7.920,00 5.226,67 6.240,00 9.808,00 

43 7.416,00 2.398,33 2.935,00 4.017,00 

44 5.208,00 2.028,33 2.565,00 3.647,00 

45 12.660,00 6.288,46 7.702,88 11.746,03 

46 8.220,00 5.197,50 5.972,50 9.257,50 

47 27.810,00 7.575,00 9.488,33 14.121,33 

48 18.540,00 4.525,00 5.931,67 9.965,67 

49 15.450,00 5.466,67 6.480,00 10.048,00 

50 10.500,00 4.825,83 5.910,83 9.561,83 

Total 887.783,00 373.692,63 430.055,90 603.660,35 

Média 17.755,67 7.473,85 8.601,12 12.073,21 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE III - Indicadores econômicos da agricultura irrigada, Paraipaba-CE 2012 

 

 

 

Prod MB MBP ML MLP IL Lucro Prod MB MBP ML MLP IL Lucro 

 

 

Prod MB MBP(%) ML MLP(%) IL(%) Lucro 

1 16.378,00 79,11 14.979,00 67,78 40,40 10.952,00 
2 21.267,00 112,50 19.633,00 95,60 48,88 15.333,00 

3 4.914,00 104,87 4.282,00 80,52 44,60 1.167,00 

4 2.078,00 63,64 588,00 12,37 11,01 -3.546,00 

5 6.245,00 55,24 4.755,00 37,16 27,09 621,00 

6 5.873,00 90,53 4.979,00 67,45 40,28 1.552,00 

7 7.745,00 120,73 6.255,00 79,13 44,17 2.121,00 

8 10.209,00 122,54 9.210,00 98,71 49,68 5.661,00 

9 14.403,00 199,29 13.163,00 155,46 60,86 9.329,00 

10 947,00 44,20 291,00 10,41 9,43 -2.852,00 

11 16.686,00 228,13 15.291,00 175,57 63,71 11.274,00 

12 7.998,00 75,87 7.235,00 64,00 39,02 3.967,00 

13 8.263,00 114,98 7.250,00 88,41 46,93 3.682,00 

14 10.630,00 174,84 9.379,00 127,92 56,13 5.528,00 

15 9.663,00 166,96 8.501,00 122,34 55,02 4.761,00 

16 21.456,00 192,45 20.023,00 159,15 61,41 15.957,00 

17 45.084,00 183,07 42.164,00 153,07 60,48 34.412,00 

18 17.673,00 170,32 16.660,00 146,27 59,39 13.092,00 

19 9.174,00 125,22 8.280,00 100,72 50,18 4.853,00 

20 21.717,00 463,78 20.370,00 337,83 77,16 16.406,00 

21 17.904,00 267,37 16.426,00 200,94 66,77 12.309,00 

22 3.883,00 64,52 3.108,00 45,75 31,39 -178,00 

23 1.055,00 46,96 280,00 9,25 8,47 -3.006,00 

24 6.152,00 68,15 4.901,00 47,67 32,28 1.050,00 

25 6.943,00 72,65 5.930,00 56,10 35,94 2.362,00 

26 2.485,00 80,73 1.810,00 48,22 32,53 -1.356,00 

27 16.244,00 191,65 14.993,00 154,12 60,65 11.142,00 

28 20.652,00 246,03 19.215,00 195,46 66,15 15.148,00 

29 

 

4.898,00 112,05 4.018,00 76,52 43,35 610,00 

30 20.662,00 289,06 19.053,00 217,57 68,51 14.777,00 

31 2.404,00 107,73 1.271,00 37,79 27,43 -2.438,00 

32 15.689,00 173,73 14.438,00 140,41 58,4 10.587,00 

33 507,00 39,55 89,00 5,25 4,99 -851,00 

34 8.097,00 189,97 7.632,00 161,44 61,75 6.635,00 

35 2.132,00 28,37 881,00 10,04 9,13 -2.971,00 

36 6.975,00 39,31 5.390,00 27,88 21,8 1.143,00 

37 16.777,00 82,63 15.143,00 69,03 40,84 10.843,00 

38 7.661,00 226,72 7.220,00 188,97 65,39 6.251,00 

39 4.941,00 266,11 4.548,00 202,07 66,89 3.635,00 

40 12.945,00 149,05 11.455,00 112,58 52,96 7.321,00 

41 6.490,00 150,06 6.144,00 131,54 56,81 5.288,00 

42 2.693,00 51,53 1.680,00 26,92 21,21 -1.888,00 

43 5.018,00 209,21 4.481,00 152,67 60,42 3.399,00 

44 3.180,00 156,76 2.643,00 103,04 50,75 1.561,00 

45 6.372,00 101,32 4.957,00 64,35 39,16 914,00 

46 3.023,00 58,15 2.248,00 37,63 27,34 -1.038,00 

47 20.235,00 267,13 18.322,00 193,1 65,88 13.689,00 

48 14.015,00 309,72 12.608,00 212,56 68,01 8.574,00 

49 9.983,00 182,62 8.970,00 138,43 58,06 5.402,00 

50 5.674,00 117,58 4.589,00 77,64 43,71 938,00 

Total 514.092,00 7.234,69 457.731,00 5.324,81 2.292,80 284.122,00 

Média 10.281,84 144,69 9.154,62 106,49 45,86 5.682,44 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE IV – Análise do Ponto de Nivelamento de Rendimento dos produtores, 

Paraipaba, Ceará, 2012 

Produtor Produção (unid) 

 
PNR (unid) CT (R$) Preço (R$) 

1 72.000 50.734 26.127,83 0,52 
2 78.000 48.227 24.836,67 0,52 

3 22.800 20.029 8.433,20 0,42 

4 15.850 26.369 8.889,00 0,34 

5 28.000 27.009 16.929,00 0,63 

6 24.000 20.986 10.807,75 0,52 

7 24.000 20.405 12.039,00 0,59 

8 36.000 25.008 12.879,25 0,52 

9 42.000 23.885 12.301,00 0,52 

10 6.000 11.538 5.942,25 0,52 

11 66.000 34.997 12.726,17 0,36 

12 36.000 28.297 14.573,00 0,52 

13 30.000 22.850 11.768,00 0,52 

14 51.000 34.130 11.182,50 0,33 

15 30.000 20.756 10.689,47 0,52 

16 78.000 39.826 16.647,28 0,42 

17 120.000 50.635 35.298,00 0,70 

18 51.000 27.196 14.958,00 0,55 

19 30.000 21.176 11.646,75 0,55 

20 48.000 18.171 9.993,90 0,55 

21 42.000 20.985 12.291,50 0,59 

22 18.000 18.323 10.077,50 0,55 

23 6.000 11.465 6.305,50 0,55 

24 27.600 25.692 14.130,50 0,55 

25 30.000 25.705 14.138,00 0,55 
26 10.800 13.432 6.917,50 0,52 
27 48.000 26.366 13.578,50 0,52 
28 56.400 26.986 13.897,83 0,52 
29 

 
18.000 16.815 8.659,67 0,52 

30 54.000 25.306 13.032,75 0,52 

31 9.000 13.734 7.073,25 0,52 

32 48.000 27.444 14.133,50 0,52 

33 9.900 14.613 2.639,25 0,18 

34 24.000 11.116 5.724,85 0,52 

35 50.000 65.394 12.618,50 0,19 

36 48.000 45.781 23.577,20 0,52 

37 72.000 50.945 26.236,67 0,52 

38 24.000 10.411 4.789,20 0,46 

39 13.200 6.141 3.162,70 0,52 

40 42.200 27.917 14.309,00 0,51 

41 21.000 10.731 5.526,60 0,52 

42 49.000 60.681 9.808,00 0,16 

43 14.400 7.800 4.017,00 0,52 

44 37.400 26.190 3.647,00 0,14 

45 60.500 56.132 11.746,03 0,21 

46 51.000 57.437 9.257,50 0,16 

47 54.000 27.420 14.121,33 0,52 

48 36.000 19.351 9.965,67 0,52 

49 30.000 19.511 10.048,00 0,52 

50 65.000 59.192 9.561,83 0,16 
Total 1.958.050 1.401.243 603.660,35 23,27 
Média 39.161 28.025 12.073,21 0,47 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APENDICE V – Componentes do custo operacional efetivo, Paraipaba, Ceará, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Adubo Trator Fertilizante Defensivos 

Mão de 

Obra Água  Manutenção 

1 2.500,00 280,00 6.000,00 1.200,00 7.200,00 3.000,00 522,50 

2 2.000,00 280,00 7.104,00 1.200,00 6.000,00 1.736,00 583,33 

3 600,00 150,00 1.440,00 416,00 700,00 1.184,00 196,00 

4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 445,00 

5 1.500,00 600,00 3.600,00 960,00 1.800,00 2.400,00 445,00 

6 875,00 600,00 900,00 600,00 1.200,00 2.040,00 272,08 

7 1.500,00 600,00 750,00 840,00 1.080,00 1.200,00 445,00 

8 660,00 420,00 2.580,00 1.800,00 1.200,00 1.320,00 350,93 

9 750,00 600,00 800,00 600,00 3.000,00 1.032,00 445,00 

10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 202,92 

11 2.000,00 700,00 1.500,00 500,00 300,00 1.800,00 514,17 

12 1.375,00 700,00 3.600,00 1.440,00 1.440,00 1.680,00 306,67 

13 1.000,00 600,00 1.440,00 840,00 1.320,00 1.680,00 306,67 

14 1.000,00 0,00 1.800,00 744,00 720,00 1.440,00 375,83 

15 1.400,00 480,00 385,00 780,00 645,00 1.680,00 417,33 

16 1.440,00 1.600,00 720,00 1.800,00 3.360,00 1.800,00 428,40 

17 6.000,00 1.470,00 8.256,00 2.000,00 3.400,00 2.640,00 860,00 

18 1.000,00 150,00 6.400,00 720,00 0,00 1.800,00 306,67 

19 1.750,00 0,00 2.304,00 480,00 720,00 1.800,00 272,08 

20 1.350,00 150,00 960,00 439,20 300,00 1.080,00 403,50 

21 1.250,00 420,00 696,00 900,00 756,00 2.160,00 514,17 

22 1.250,00 600,00 750,00 900,00 1.080,00 1.200,00 237,50 

23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,00 237,50 

24 1.000,00 1.600,00 2.304,00 900,00 840,00 2.008,00 375,83 

25 1.750,00 1.260,00 1.800,00 1.320,00 840,00 2.280,00 306,67 
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APÊNDICE V - Continuação 

 

Entrevistado Adubo Trator Fertilizante Defensivos 

Mão de 

Obra Água Manutenção 

26 0,00 240,00 720,00 300,00 0,00 1.680,00 137,50 

27 1.500,00 600,00 1.800,00 900,00 1.500,00 1.800,00 375,83 

28 1.750,00 250,00 3.000,00 1.200,00 0,00 1.680,00 514,17 

29 325,00 600,00 720,00 500,00 0,00 1.920,00 306,67 

30 1.462,50 540,00 466,00 900,00 1.500,00 1.800,00 479,58 

31 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 341,25 

32 2.175,00 420,00 2.100,00 1.800,00 0,00 2.160,00 375,83 

33 187,50 0,00 180,00 300,00 0,00 480,00 133,75 

34 425,00 90,00 360,00 960,00 1.800,00 480,00 147,58 

35 1.500,00 540,00 1.440,00 720,00 900,00 2.040,00 375,83 

36 1.600,00 300,00 2.400,00 1.320,00 9.492,00 2.160,00 472,67 

37 5.000,00 840,00 2.600,00 3.000,00 6.000,00 2.280,00 583,33 

38 800,00 420,00 614,40 528,00 360,00 516,00 140,67 

39 350,00 120,00 360,00 420,00 0,00 480,00 126,83 

40 1.500,00 500,00 3.240,00 1.200,00 0,00 1.800,00 445,00 

41 300,00 0,00 432,00 840,00 1.680,00 960,00 113,00 

42 1.000,00 700,00 1.440,00 280,00 0,00 1.500,00 306,67 

43 320,00 110,00 720,00 720,00 0,00 360,00 168,33 

44 300,00 0,00 540,00 300,00 360,00 360,00 168,33 

45 1.250,00 550,00 1.800,00 560,00 0,00 1.680,00 448,46 

46 0,00 550,00 1.800,00 360,00 330,00 1.920,00 237,50 

47 1.812,50 630,00 2.200,00 840,00 0,00 1.440,00 652,50 

48 0,00 420,00 1.080,00 840,00 0,00 1.740,00 445,00 

49 0,00 420,00 2.400,00 300,00 0,00 2.040,00 306,67 

50 750,00 250,00 1.350,00 300,00 0,00 1.800,00 375,83 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE VI – Detalhamento dos itens que constituem o capital empatado, por 

produtor, Paraipaba, 2012. 

 

 
Entrevist 

Terra Culturas sistema irrig Ferram e Equip Total Cap Emp 

1 40.000,00 16.666,67 9.600,00 850,00 67.116,67 
2 40.000,00 20.000,00 10.666,67 1.000,00 71.666,67 
3 40.000,00 8.000,00 3.200,00 720,00 51.920,00 
4 40.000,00 20.000,00 8.000,00 900,00 68.900,00 
5 40.000,00 20.000,00 8.000,00 900,00 68.900,00 
6 40.000,00 11.666,67 4.666,67 775,00 57.108,33 
7 40.000,00 20.000,00 8.000,00 900,00 68.900,00 
8 40.000,00 12.133,33 6.186,67 832,00 59.152,00 
9 40.000,00 15.000,00 8.000,00 900,00 63.900,00 
10 40.000,00 8.333,33 3.333,33 725,00 52.391,67 
11 40.000,00 16.666,67 9.333,33 950,00 66.950,00 
12 40.000,00 8.333,33 5.333,33 800,00 54.466,67 
13 40.000,00 13.333,33 5.333,33 800,00 59.466,67 
14 40.000,00 16.666,67 6.666,67 850,00 64.183,33 
15 40.000,00 14.000,00 7.466,67 880,00 62.346,67 
16 40.000,00 19.200,00 7.680,00 888,00 67.768,00 
17 72.000,00 40.000,00 16.000,00 1.200,00 129.200,00 
18 40.000,00 13.333,33 5.333,33 800,00 59.466,67 
19 40.000,00 11.666,67 4.666,67 775,00 57.108,33 
20 40.000,00 18.000,00 7.200,00 870,00 66.070,00 
21 40.000,00 18.333,33 9.333,33 950,00 68.616,67 
22 40.000,00 10.000,00 4.000,00 750,00 54.750,00 
23 40.000,00 10.000,00 4.000,00 750,00 54.750,00 
24 40.000,00 16.666,67 6.666,67 850,00 64.183,33 
25 40.000,00 13.333,33 5.333,33 800,00 59.466,67 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE VI - Continuação 

 

 

 
Entrevist 

Terra Culturas sistema irrig Ferram e Equip Total Cap Emp 

26 40.000,00 10.000,00 2.000,00 750,00 52.750,00 
27 40.000,00 16.666,67 6.666,67 850,00 64.183,33 
28 40.000,00 17.500,00 9.333,33 950,00 67.783,33 
29 40.000,00 10.666,67 5.333,33 800,00 56.800,00 
30 40.000,00 21.666,67 8.666,67 925,00 71.258,33 
31 40.000,00 15.000,00 6.000,00 825,00 61.825,00 
32 40.000,00 16.666,67 6.666,67 850,00 64.183,33 
33 8.000,00 5.000,00 2.000,00 675,00 15.675,00 
34 8.000,00 5.666,67 2.266,67 685,00 16.618,33 
35 40.000,00 16.666,67 6.666,67 850,00 64.183,33 
36 40.000,00 21.333,33 8.533,33 920,00 70.786,67 
37 40.000,00 20.000,00 10.666,67 1.000,00 71.666,67 
38 8.000,00 5.333,33 2.133,33 680,00 16.146,67 
39 8.000,00 4.666,67 1.866,67 670,00 15.203,33 
40 40.000,00 20.000,00 8.000,00 900,00 68.900,00 
41 8.000,00 4.000,00 1.600,00 660,00 14.260,00 
42 40.000,00 13.333,33 5.333,33 800,00 59.466,67 
43 8.000,00 6.666,67 2.666,67 700,00 18.033,33 
44 8.000,00 6.666,67 2.666,67 700,00 18.033,33 
45 40.000,00 18.416,67 8.066,67 902,50 67.385,83 
46 40.000,00 10.000,00 4.000,00 750,00 54.750,00 
47 40.000,00 24.166,67 12.000,00 1.050,00 77.216,67 
48 40.000,00 18.333,33 8.000,00 900,00 67.233,33 
49 40.000,00 13.333,33 5.333,33 800,00 59.466,67 
50 40.000,00 13.333,33 6.666,67 850,00 60.850,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE VII – Depreciação e Juros, por produtor, Paraipaba, 2012 

 

Entrevist 
Depr 

Irrigação 
Depr Ferr 

Equip 
Depreciação 

Culturas 
Juros 

Terra 
Juros 

Capital 
Juros 

Total 

1 480,00 85,00 833,33 2.400,00 1.627,00 4.027,00 

2 533,33 100,00 1.000,00 2.400,00 1.900,00 4.300,00 

3 160,00 72,00 400,00 2.400,00 715,20 3.115,20 

4 400,00 90,00 1.000,00 2.400,00 1.734,00 4.134,00 

5 400,00 90,00 1.000,00 2.400,00 1.734,00 4.134,00 

6 233,33 77,50 583,33 2.400,00 1.026,50 3.426,50 

7 400,00 90,00 1.000,00 2.400,00 1.734,00 4.134,00 

8 309,33 83,20 606,67 2.400,00 1.149,12 3.549,12 

9 400,00 90,00 750,00 2.400,00 1.434,00 3.834,00 

10 166,67 72,50 416,67 2.400,00 743,50 3.143,50 

11 466,67 95,00 833,33 2.400,00 1.617,00 4.017,00 

12 266,67 80,00 416,67 2.400,00 868,00 3.268,00 

13 266,67 80,00 666,67 2.400,00 1.168,00 3.568,00 

14 333,33 85,00 833,33 2.400,00 1.451,00 3.851,00 

15 373,33 88,00 700,00 2.400,00 1.340,80 3.740,80 

16 384,00 88,80 960,00 2.400,00 1.666,08 4.066,08 

17 800,00 120,00 2.000,00 4.320,00 3.432,00 7.752,00 

18 266,67 80,00 666,67 2.400,00 1.168,00 3.568,00 

19 233,33 77,50 583,33 2.400,00 1.026,50 3.426,50 

20 360,00 87,00 900,00 2.400,00 1.564,20 3.964,20 

21 466,67 95,00 916,67 2.400,00 1.717,00 4.117,00 

22 200,00 75,00 500,00 2.400,00 885,00 3.285,00 

23 200,00 75,00 500,00 2.400,00 885,00 3.285,00 

24 333,33 85,00 833,33 2.400,00 1.451,00 3.851,00 

25 266,67 80,00 666,67 2.400,00 1.168,00 3.568,00 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE VII - CONTINUAÇÃO 

 

 

Entrevist 
Depr 

Irrigação 
Depr Ferr 

Equip 
Depreciação 

Culturas 
Juros 

Terra 
Juros 

Capital 
Juros 

Total 

26 100,00 75,00 500,00 2.400,00 765,00 3.165,00 
27 333,33 85,00 833,33 2.400,00 1.451,00 3.851,00 
28 466,67 95,00 875,00 2.400,00 1.667,00 4.067,00 
29 

 
266,67 80,00 533,33 2.400,00 1.008,00 3.408,00 

30 433,33 92,50 1.083,33 2.400,00 1.875,50 4.275,50 

31 300,00 82,50 750,00 2.400,00 1.309,50 3.709,50 

32 333,33 85,00 833,33 2.400,00 1.451,00 3.851,00 

33 100,00 67,50 250,00 480,00 460,50 940,50 

34 113,33 68,50 283,33 480,00 517,10 997,10 

35 333,33 85,00 833,33 2.400,00 1.451,00 3.851,00 

36 426,67 92,00 1.066,67 2.400,00 1.847,20 4.247,20 

37 533,33 100,00 1.000,00 2.400,00 1.900,00 4.300,00 

38 106,67 68,00 266,67 480,00 488,80 968,80 

39 93,33 67,00 233,33 480,00 432,20 912,20 

40 400,00 90,00 1.000,00 2.400,00 1.734,00 4.134,00 

41 80,00 66,00 200,00 480,00 375,60 855,60 

42 266,67 80,00 666,67 2.400,00 1.168,00 3.568,00 

43 133,33 70,00 333,33 480,00 602,00 1.082,00 

44 133,33 70,00 333,33 480,00 602,00 1.082,00 

45 403,33 90,25 920,83 2.400,00 1.643,15 4.043,15 

46 200,00 75,00 500,00 2.400,00 885,00 3.285,00 

47 600,00 105,00 1.208,33 2.400,00 2.233,00 4.633,00 

48 400,00 90,00 916,67 2.400,00 1.634,00 4.034,00 

49 266,67 80,00 666,67 2.400,00 1.168,00 3.568,00 

50 333,33 85,00 666,67 2.400,00 1.251,00 3.651,00 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE VIII – Variáveis utilizadas na análise estatística multivariada 

 

 

Entrevist Area (ha) RB  COE Capital Água (R$) tecnicas SistIrrig Renovação Coqueiros 

1 4,0 37.080,00 20.702,50 67.116,67 3.000,00 7 3 1 500 

2 4,0 40.170,00 18.903,33 71.666,67 1.736,00 7 3 2 400 

3 4,0 9.600,00 4.686,00 51.920,00 1.184,00 7 2 1 240 

4 4,0 5.343,00 3.265,00 68.900,00 1.920,00 2 2 1 600 

5 4,0 17.550,00 11.305,00 68.900,00 2.400,00 7 3 2 600 

6 4,0 12.360,00 6.487,08 57.108,33 2.040,00 7 2 2 350 

7 4,0 14.160,00 6.415,00 68.900,00 1.200,00 7 3 1 600 

8 4,0 18.540,00 8.330,93 59.152,00 1.320,00 8 3 2 264 

9 4,0 21.630,00 7.227,00 63.900,00 1.032,00 7 3 2 300 

10 4,0 3.090,00 2.142,92 52.391,67 1.440,00 2 2 0 250 

11 4,0 24.000,00 7.314,17 66.950,00 1.800,00 7 3 1 300 

12 4,0 18.540,00 10.541,67 54.466,67 1.680,00 7 3 1 400 

13 4,0 15.450,00 7.186,67 59.466,67 1.680,00 7 3 0 400 

14 4,0 16.710,00 6.079,83 64.183,33 1.440,00 6 3 2 500 

15 4,0 15.450,00 5.787,33 62.346,67 1.680,00 7 3 2 280 

16 4,0 32.604,00 11.148,40 67.768,00 1.800,00 7 3 1 576 

17 7,2 69.710,00 24.626,00 129.200,00 2.640,00 7 3 1 1200 

18 4,0 28.050,00 10.376,67 59.466,67 1.800,00 7 3 1 400 

19 4,0 16.500,00 7.326,08 57.108,33 1.800,00 6 3 2 350 

20 4,0 26.400,00 4.682,70 66.070,00 1.080,00 7 3 1 540 

21 4,0 24.600,00 6.696,17 68.616,67 2.160,00 7 3 2 400 

22 4,0 9.900,00 6.017,50 54.750,00 1.200,00 7 2 1 300 

23 4,0 3.300,00 2.245,50 54.750,00 1.208,00 2 2 0 300 

24 4,0 15.180,00 9.027,83 64.183,33 2.008,00 7 2 1 500 

25 4,0 16.500,00 9.556,67 59.466,67 2.280,00 7 3 2 400 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE VIII – Continuação 
 

 

Entrevist Area (ha) RB  COE Capital Água (R$) tecnicas SistIrrig Renovação Coqueiros 

26 4,0 5.562,00 3.077,50 52.750,00 1.680,00 6 1 0 300 

27 4,0 24.720,00 8.475,83 64.183,33 1.800,00 7 3 2 500 

28 4,0 29.046,00 8.394,17 67.783,33 1.680,00 7 3 1 350 

29 4,0 9.270,00 4.371,67 56.800,00 1.920,00 7 3 2 240 

30 4,0 27.810,00 7.148,08 71.258,33 1.800,00 8 3 2 650 

31 4,0 4.635,00 2.231,25 61.825,00 1.440,00 2 2 0 450 

32 4,0 24.720,00 9.030,83 64.183,33 2.160,00 7 3 1 500 

33 0,8 1.788,00 1.281,25 15.675,00 480,00 4 3 1 150 

34 0,8 12.360,00 4.262,58 16.618,33 480,00 7 3 1 170 

35 4,0 9.648,00 7.515,83 64.183,33 2.040,00 7 3 1 500 

36 4,0 24.720,00 17.744,67 70.786,67 2.160,00 7 3 1 640 

37 4,0 37.080,00 20.303,33 71.666,67 2.280,00 7 3 2 400 

38 0,8 11.040,00 3.379,07 16.146,67 516,00 7 3 2 160 

39 0,8 6.798,00 1.856,83 15.203,33 480,00 7 3 2 140 

40 4,0 21.630,00 8.685,00 68.900,00 1.800,00 7 3 1 600 

41 0,8 10.815,00 4.325,00 14.260,00 960,00 6 3 0 120 

42 4,0 7.920,00 5.226,67 59.466,67 1.500,00 7 3 1 400 

43 0,8 7.416,00 2.398,33 18.033,33 360,00 7 3 1 200 

44 0,8 5.208,00 2.028,33 18.033,33 360,00 6 3 1 200 

45 4,0 12.660,00 6.288,46 67.385,83 1.680,00 7 2 1 500 

46 4,0 8.220,00 5.197,50 54.750,00 1.920,00 6 3 1 300 

47 4,0 27.810,00 7.575,00 77.216,67 1.440,00 8 3 1 550 

48 4,0 18.540,00 4.525,00 67.233,33 1.740,00 7 3 2 500 

49 4,0 15.450,00 5.466,67 59.466,67 2.040,00 6 3 1 400 

50 4,0 10.500,00 4.825,83 60.850,00 1.800,00 7 3 2 300 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). Elaboração Própria 
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APÊNDICE IX – Informações sobre produção agrícola no Perímetro Irrigado Curu-

Paraipaba a partir de planilha de produção fornecida pelo DNOCS em Fortaleza, 

Ceará. 
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APÊNDICE IX – Continuação 
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APÊNDICE IX – Continuação 
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APÊNDICE IX – Continuação 

 

 


