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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
Produção de citros sem sementes 

 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
 
Eixo de Impacto do VI PDE 

X Avanços na busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção estratégica do Brasil na Bioeconomia 

X Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 
X Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 
1.3. Descrição Sucinta 

 
Há meio século, o Brasil destaca-se na produção de suco de laranja, no entanto, a qualidade das 

frutas cítricas de mesa produzidas sempre foi inferior a dos principais produtores mundiais, mesmo 
havendo condições edafoclimáticas favoráveis, imensa disponibilidade de áreas para plantio, carência de 
alternativas de cultivo rentáveis e amplo mercado consumidor disposto a pagar preços compensadores.  

Nesse cenário, em 2002, foram iniciadas várias atividades de pesquisa e de transferência de 
tecnologia na Embrapa Clima Temperado, sempre de forma integrada com a cadeia produtiva, com o 
intuito de otimizar a produção de citros de mesa, com enfoque no desenvolvimento da citricultura 
apirênica, ou seja, sem sementes. Assim, iniciou-se a construção da solução tecnológica da Produção de 
Citros sem Sementes. Embora o ano de inicio da geração da tecnologia, o ano de lançamento e o ano de 
inicio de adoção tendo sido relato como sendo 2002, o sistema de produção de citros sem sementes foi 
sendo desenvolvido/otimizado gradativamente, de 2002 a 2019, com incorporação de novas cultivares e de 
tecnologias de cultivo ao longo dos anos. 

As atividades de pesquisa concentraram-se no Estado do Rio Grande do Sul, pela localização da 
Embrapa Clima Temperado, por já haver uma cadeia produtiva de citros consolidada e pelas condições de 
clima favorecerem a produção de frutas cítricas com sabor e coloração acentuadas, semelhantes a dos 
países de clima temperado. Os primeiros resultados foram obtidos em 2002, sendo, anualmente, 
alcançados e incorporados novos avanços tecnológicos à cadeia produtiva dos citros. A produção de citros 
sem sementes engloba um conjunto de tecnologias, relacionadas à disponibilização de novas cultivares, 
produção de mudas em ambiente protegido, manejo de pragas e de plantas espontâneas, ampliação de 
período de safra e pós-colheita, com significativos impactos na qualidade da fruta e na produtividade. 

Em 17 anos de trabalho, produtores individuais, associações, como a Companheiros da Natureza, 
cooperativas, como a Ecocitrus, Universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do 
Rio Grande do Sul (SEAPI-RS), a Emater-RS, dentre tantas outras instituições públicas e privadas, foram se 
agregando ao projeto. 

Consequentemente, a partir de 2002, foram sendo obtidos resultados significativos em diferentes 
áreas, com imediata aplicação pelo setor produtivo. Dessa forma, já foram divulgadas aos citricultores mais 
de 30 novas cultivares, a maioria introduzidas de outros países, sendo algumas geradas por meio do 
melhoramento genético participativo com os próprios produtores rurais, utilizando a técnica de seleção de 
mutações espontâneas de gemas ocorridas a campo. Dentre essas cultivares, destacam-se as laranjeiras de 
umbigo de polpa amarela ‘Navelina’ e ‘Lane Late’; a laranjeira de umbigo de polpa vermelha ‘Cara Cara’; a 
laranjeira dupla finalidade (mesa e suco) ‘Salustiana’; a tangerineira ‘Okitsu’; o limoeiro de menor acidez 
‘Meyer’; os híbridos ‘Ortanique’ e ‘Nadorcott’; e a laranjeira ornamental de folhas variegadas e de frutos de 
polpa vermelha ‘BRS Rubra Cara’. Para a distribuição dos propágulos das cultivares, ou seja, das borbulhas, 
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foram produzidas milhares de plantas matrizes e borbulheiras na Embrapa Clima Temperado, criando uma 
estrutura diferenciada de apoio à cadeia produtiva. Aproveitando essa estrutura, foram incubados oito 
viveiros para a produção de mudas, padrão certificada, sob condições de ambiente protegido, utilizando 
substratos à base de turfa e/ou casca de pinos, e borbulhas com identidade genética e isenção de 
patógenos.  

Paralelamente e com especificidade para cada cultivar foram otimizados os sistemas de produção 
de citros existentes no Rio Grande do Sul, sempre por meio de pesquisas em parceria com o setor 
produtivo e divulgação das tecnologias via unidades de demonstração, dias de campo, palestras, 
seminários, programas de rádio e TV. Nesse sentido, fomentou-se a produção de citros sem a formação de 
sementes nos frutos, utilizando técnicas de disposição das cultivares nos talhões, isolamento de plantios e 
manejo de insetos polinizadores. Também se trabalhou nas áreas de nutrição de plantas, uso de coberturas 
vegetais, monitoramento e manejo integrado de pragas (cultural, mecânico, biológico e químico), com 
destaque para o controle do Huanglongbing (HLB), cancro cítrico, mancha-preta, queda-de-frutos e 
mancha-marrom-de-Alternária, visando produzir frutas com qualidade diferenciada. Para tanto, foram 
otimizados sistemas de produção integrada, orgânica e agroflorestal, para citricultores tanto de base 
familiar quanto empresarial. 

Diante do trabalho realizado, atualmente, frutos sem sementes e de qualidade diferenciada, aptos 
a conquistar os mais exigentes mercados consumidores, estão sendo produzidos por quase 1.000 
produtores rurais em aproximadamente 4.000 hectares, sendo comercializados desde em feiras livres até 
em grandes redes de supermercados de várias regiões do País, atingindo cerca de 60 mil consumidores. 
Inclusive, os frutos sem sementes têm sidos exportados para o Canadá, Espanha e Rússia, embora ainda em 
pequena quantidade. O fato de não terem sementes e de alguns deles terem a polpa vermelha têm 
conquistado os consumidores, que já estão se acostumando a comprar as frutas pelo nome das cultivares. 
Dessa forma, como o cultivo dos citros sem sementes oferece boa margem de lucro aos produtores e existe 
forte demanda dos consumidores, espera-se crescimento da área plantada nos próximos anos, devendo as 
tecnologias desenvolvidas se consolidarem no mercado. 

A sustentabilidade da cadeia produtiva dos citros sem sementes é garantida pela alta demanda de 
frutas apirênicas e pelo seu preço cerca de 60% superior aos dos citros convencionais com sementes. Além 
disso, a produtividade é cerca de 5% superior, o que compensa o fato das tecnologias geradas implicarem 
em custo de produção cerca de 15% maior ao dos citros com sementes. 
 Em resumo, durante quase duas décadas de trabalho, a Embrapa e seus parceiros vêm 
disponibilizando com sucesso produtos (cultivares) e tecnologias (sistemas de produção) para a cadeia 
produtiva de citros, que, por sua vez, de forma sustentável social e economicamente vem produzindo 
frutas cítricas sem sementes e com qualidade diferenciada para mercados consumidores do Brasil e do 
exterior, havendo enorme possibilidade de consolidação e de expansão dessa atividade. 

 
1.4. Ano de Início da geração da tecnologia: 2002 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2002 

 
1.6. Ano de Início da adoção:  2002 

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

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR x 

BA X AM  GO  MG  RS x 

CE  AP  MS  RJ  SC x 

MA  PA  MT  SP x  

PB  RO   

PE  RR  
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PI  TO  

RN   

SE x 

 
1.8. Beneficiários 

Produtores rurais de base familiar, produtores rurais de base empresarial, viveiristas, 
produtores de insumos para mudas, produtores de insumos para pomares, atacadistas, varejistas 
e consumidores de frutas cítricas. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 
 A tecnologia em questão, ou seja, a Produção de Citros sem Sementes é, na verdade, um 
conjunto de tecnologias propostas ao mercado, englobando produtos, conhecimentos e práticas 
em diferentes áreas da agronomia, com impactos significativos no setor produtivo. 
 Assim, iniciando-se pela recomendação de mais de 30 cultivares de citros, aqui se incluindo 
materiais de laranjeira, tangerineira, limoeiros e híbridos, ampliaram-se as opções varietais de 
cultivo aos citricultores, com produção de frutos em diferentes épocas do ano, sabores e cores 
distintos e atrativos, aplicáveis ao consumo in natura e, também, ao processamento industrial, 
beneficiando não somente os que produzem as frutas como os que as consomem. 
Consequentemente, citricultores tradicionais passaram a se interessar pela produção de frutas 
sem sementes, assim como aqueles de regiões não tradicionais, como os da Fronteira Oeste do Rio 
Grande do Sul, a entrar no negócio. Isso aumentou a demanda por mudas e, além dos tradicionais 
viveiristas que produziam a campo, houve incubação de oito novos viveiros, desta vez em 
ambiente protegido, para produzir mudas de qualidade superior às existentes no mercado. Nesse 
sentido, a equipe do projeto acabou se envolvendo não somente no desenvolvimento de 
tecnologias para a produção de mudas, mas, também, na reformulação de legislação sobre o 
assunto. A grande demanda por recursos financeiros para investimento na atividade levou a 
equipe a discutir com os governos estadual e federal formas de financiamento para a citricultura. 
Não obstante, inicialmente, a própria Embrapa iniciou a produção de borbulhas dessas novas 
cultivares para abastecer os viveiristas, que, em um segundo momento, passaram a produzir suas 
próprias borbulhas. 
 À medida que novas cultivares foram sendo introduzidas pelos citricultores em seus 
pomares, foram surgindo novos desafios tecnológicos quanto à otimização dos sistemas de 
produção existentes, tendo havido o constante suporte técnico da equipe de pesquisa da 
Embrapa. Isso ocorreu nas áreas de nutrição de plantas, uso de coberturas vegetais, 
monitoramento e manejo integrado de pragas, pós-colheita, etc., visando à produção de frutas 
com qualidade diferenciada e de forma sustentável social e economicamente. Cerca de 2.000 
empregos foram criados e, mais do que isso, citricultores obtiveram uma atividade econômica 
rentável capaz de melhorar suas vidas sob todos os aspectos. 
 Ocorreu, obviamente, incremento na demanda sobre bens e serviços, principalmente os de 
melhor qualidade, incentivando o desenvolvimento de outros setores econômicos indiretamente 
relacionados à atividade, tais como os relacionados a produtores de substratos para plantas, 
fertilizantes, defensivos, etc. Esse efeito indireto e induzido sobre outros setores da economia, 
proporciona a distribuição do valor agregado (riqueza) para um conjunto significativo de agentes 
econômicos, com repercussão positiva sobre a geração de emprego e distribuição de renda. 
 A produção de frutos em larga escala fez com que alguns produtores rurais investissem em 
sistemas de beneficiamento das frutas em packings houses e fosse estabelecida toda uma logística 
de distribuição dessas frutas no país e no exterior. Atualmente, as frutas cítricas sem sementes 
decorrentes do projeto são encontradas em grande parte das feiras livres e nas gôndolas das 
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principais redes de supermercados do Rio Grande do Sul. São também encontradas em lojas 
especializadas de várias capitais brasileiras e já começam a ser encontradas em supermercados de 
capitais estrangeiras, trazendo enormes ganhos para os consumidores em termos de satisfação e 
nutrição. 
 Como parte do processo de estruturação da cadeia produtiva, alguns investidores 
aplicaram recursos no estabelecimento de unidades de processamento de sucos, geleias e outros 
produtos agroindustriais, buscando aproveitar as matérias-primas que não apresentavam padrão 
para atender as exigências elevadas dos mercados in natura envolvidos, surgindo, dessa forma, 
uma fonte alternativa de renda com produção de alimentos de qualidade elevada para os mesmos 
mercados de frutas frescas. 
 Com mais capital em circulação, tem ocorrido condições financeiras e econômicas para o 
pagamento de diárias maiores para os trabalhadores rurais e de mais benefícios sociais aos 
funcionários fixos. Da mesma forma, os produtores rurais têm investido mais em questões de 
segurança do trabalho e na questão ambiental de suas propriedades, havendo efetiva melhora na 
qualidade de vida. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( X )   não (   ) 
 

Para o desenvolvimento e transferência das tecnologias envolvidas, três Unidades da 
Embrapa - Clima Temperado, Mandioca e Fruticultura e Produtos e Mercado/Escritórios de Pelotas 
e Campinas, tem atuado de forma integrada. A unidade Embrapa Clima Temperado lidera os 
processos de pesquisa, de promoção e de transferência das tecnologias relacionadas à produção 
de citros sem sementes, contando com a colaboração da Embrapa Mandioca e Fruticultura, 
EMATER do Rio Grande do Sul, UFPel, UFRGS, dentre outras instituições parceiras. O 
SPM/Campinas tem sido o responsável pelas questões de registro e proteção de novas cultivares, 
enquanto que o SPM/Pelotas o responsável pelos arranjos contratuais com viveiristas.  

Para a avaliação econômica foi utilizada a metodologia do excedente econômico, medido 
pelo incremento de renda nos vários segmentos da cadeia, decorrentes do aumento da 
produtividade, redução de custos e expansão de áreas cultivadas (AVILA et al., 2008). A análise 
tem como objetivo avaliar o impacto econômico das cultivares de citros para o agronegócio 
citricultura nos estados produtores do Sul do Brasil. As informações necessárias para a elaboração 
das planilhas de custos de produção de citros foram levantadas junto aos produtores do Rio 
Grande do Sul e complementadas com informações da equipe técnica da Embrapa. De posse das 
informações do itinerário técnico, estas foram quantificadas com preços atuais praticados, com o 
objetivo de obter os custos, receitas e margem líquida da produção por hectare. 
 A avaliação dos impactos econômicos das cultivares sem sementes recomendadas, 
denominadas de “Apirênicas”, teve como parâmetro comparativo a cultivar de laranjeira Valência, 
que é a mais plantada no mundo, inclusive no Rio Grande do Sul. Para as demais tecnologias 
desenvolvidas, relativas ao sistema de produção, a comparação foi feita em relação ao sistema 
convencional de cultivo mais empregado no Rio Grande do Sul. Na Tabela 3.1.1, são apresentados 
o incremente de produtividade da produção de citros sem sementes em relação a cultivar 
tradicional. Conforme se pode verificar, a produtividade dos materiais sem sementes é 
ligeiramente superior as convencionais (em torno de 5%). O maior diferencial está no preço de 
venda que para as comuns o preço fica em média 60% das cultivares sem sementes.  
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3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim ( X )   não (   ) 

 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade da Produção de Citros sem 
sementes no período de 2002/2019. 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 

UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico 

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

2002 
 

- 
  

- 50% - 150 - 

2003 
 

- 
  

- 50% - 200 - 

2004 
 

- 
  

- 50% - 300 - 

2005 3.800 4.000 0,80 - 160,00 50% 80,00 500 40.000,00 

2006 7.600 8.000 0,85 - 340,00 50% 170,00 750 127.500,00 

2007 11.400 12.000 0,91 - 546,00 50% 273,00 1.000 273.000,00 

2008 17.100 18.000 1,00 - 900,00 50% 450,00 1.300 585.000,00 

2009 19.000 20.000 1,10 - 1.100,00 50% 550,00 1.600 880.000,00 

2010 20.425 21.500 1,12 - 1.204,00 50% 602,00 2.000 1.204.000,00 

2011 20.900 22.000 1,16 - 1.276,00 50% 638,00 2.400 1.531.200,00 

2012 21.185 22.300 1,22 - 1.360,30 50% 680,15 2.800 1.904.420,00 

2013 22.800 24.000 1,25 - 1.500,00 50% 750,00 3.000 2.250.000,00 

2014 23.275 24.500 1,35 - 1.653,75 50% 826,88 3.200 2.646.000,00 

2015 23.750 25.000 1,45 - 1.812,50 50% 906,25 3.400 3.081.250,00 

2016 24.225 25.500 1,50 - 1.912,50 50% 956,25 3.600 3.442.500,00 

2017 24.415 25.700 1,55 - 1.991,75 50% 995,88 3.800 3.784.325,00 

2018 24.510 25.800 1,60 - 2.064,00 50% 1.032,00 4.000 4.128.000,00 

2019 24.700 26.000 1,70 - 2.210,00 50% 1.105,00 4.250 4.696.250,00 

 
 Na Tabela B são apresentados os custos de produção dos dois sistemas (convencional e 
apirênicas). Conforme se pode ver na tabela, os custos de produção de um hectare de citros sem 
sementes é superior em média de 15% em relação às laranjas comuns. Este acréscimo se justifica 
basicamente pelo diferencial no custo da muda de citros sem sementes por ser em torno de 40 a 
50% superior em relação a muda comum. Este acréscimo está relacionado à qualidade da muda e 
aos padrões fitotécnicos associados a ela. Por isso, a Tabela B apresenta um custo um pouco mais 
elevado, mas que é superado por outros indicadores como produtividade, melhores preços, 
agregação de valor aos produtos processados e pela expansão da área cultivada.  
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3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim ( X )   não (   ) 

 
Tabela B- Benefícios Econômicos por de Redução de Custos da Produção de Citros sem sementes 
no período de 2002/2019. 

Ano 

Custos 
Anterior 
Kg/UM 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico  

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

2002 9.350,00 11.000,00 (1.650,00) 50% (825,00) 150 (123.750,00) 

2003 9.350,00 11.000,00 (1.650,00) 50% (825,00) 200 (165.000,00) 

2004 9.350,00 11.000,00 (1.650,00) 50% (825,00) 300 (247.500,00) 

2005 13.600,00 16.000,00 (2.400,00) 50% (1.200,00) 500 (600.000,00) 

2006 14.025,00 16.500,00 (2.475,00) 50% (1.237,50) 750 (928.125,00) 

2007 14.025,00 16.500,00 (2.475,00) 50% (1.237,50) 1.000 (1.237.500,00) 

2008 14.025,00 16.500,00 (2.475,00) 50% (1.237,50) 1.300 (1.608.750,00) 

2009 14.025,00 16.500,00 (2.475,00) 50% (1.237,50) 1.600 (1.980.000,00) 

2010 14.450,00 17.000,00 (2.550,00) 50% (1.275,00) 2.000 (2.550.000,00) 

2011 14.450,00 17.000,00 (2.550,00) 50% (1.275,00) 2.400 (3.060.000,00) 

2012 14.450,00 17.000,00 (2.550,00) 50% (1.275,00) 2.800 (3.570.000,00) 

2013 14.450,00 17.000,00 (2.550,00) 50% (1.275,00) 3.000 (3.825.000,00) 

2014 14.875,00 17.500,00 (2.625,00) 50% (1.312,50) 3.200 (4.200.000,00) 

2015 14.875,00 17.500,00 (2.625,00) 50% (1.312,50) 3.400 (4.462.500,00) 

2016 15.300,00 18.000,00 (2.700,00) 50% (1.350,00) 3.600 (4.860.000,00) 

2017 15.300,00 18.000,00 (2.700,00) 50% (1.350,00) 3.800 (5.130.000,00) 

2018 15.300,00 18.000,00 (2.700,00) 50% (1.350,00) 4.000 (5.400.000,00) 

2019 16.575,00 19.500,00 (2.925,00) 50% (1.462,50) 4.250 (6.215.625,00 
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3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim ( X )   não (   ) 

 
Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção de Citros sem sementes no 
período de 2002/2019. 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

2002                            
 

50% 0,00 113                             

2003                              
  

50% 0,00 150   

2004                                   
 

50% 0,00 225    

2005 1.824,00 3.200,00 1.376,00 50% 688,00 375 258.000,00 

2006 3.876,00 6.800,00 2.924,00 50% 1.462,00 563 822.375,00 

2007 6.224,40 10.920,00 4.695,60 50% 2.347,80 750 1.760.850,00 

2008 10.260,00 18.000,00 7.740,00 50% 3.870,00 975 3.773.250,00 

2009 12.540,00 22.000,00 9.460,00 50% 4.730,00 1.200 5.676.000,00 

2010 13.725,60 24.080,00 10.354,40 50% 5.177,20 1.500 7.765.800,00 

2011 14.546,40 25.520,00 10.973,60 50% 5.486,80 1.800 9.876.240,00 

2012 15.507,42 27.206,00 11.698,58 50% 5.849,29 2.100 12.283.509,00 

2013 17.100,00 30.000,00 12.900,00 50% 6.450,00 2.250 14.512.500,00 

2014 18.852,75 33.075,00 14.222,25 50% 7.111,13 2.400 17.066.700,00 

2015 20.662,50 36.250,00 15.587,50 50% 7.793,75 2.550 19.874.062,50 

2016 21.802,50 38.250,00 16.447,50 50% 8.223,75 2.700 22.204.125,00 

2017 22.705,95 39.835,00 17.129,05 50% 8.564,53 2.850 24.408.896,25 

2018 23.529,60 41.280,00 17.750,40 50% 8.875,20 3.000 26.625.600,00 

2019 25.194,00 44.200,00 19.006,00 50% 9.503,00 3.188 30.290.812,50 
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3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor Se aplica: sim (   )   não ( X ) 

 
TabelaD - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor da Produção de Citros sem 
sementes no período de 2002/2019. 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

Benefício  
Econômico  

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

2002 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2003 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2004 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2005 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2006 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2007 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2008 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2009 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2010 
  

0,00 0% 0,00 
 

0,00 

2011   0,00 0% 0,00  0,00 

2012   0,00 0% 0,00  0,00 

2013   0,00 0% 0,00  0,00 

2014   0,00 0% 0,00  0,00 

2015   0,00 0% 0,00  0,00 

2016   0,00 0% 0,00  0,00 

2017   0,00 0% 0,00  0,00 

2018   0,00 0% 0,00  0,00 

2019   0,00 0% 0,00  0,00 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 
 
 As tecnologias propostas, ou seja, novas cultivares de citros sem sementes e sistemas de 
cultivo a elas adaptados, proporcionam em termos médios um custo de produção 15% superior ao 
da produção convencional de citros, o que é compensado pela produtividade 5% maior e, 
principalmente, pelo preço de venda dos frutos serem 60% superior ao das cultivares de citros 
tradicionais. Isso é extremamente compensador para os produtores rurais que aderem às 
tecnologias propostas. 
 No que tange a expansão da área de adoção da tecnologia, observa-se um comportamento 
variável entre as regiões agroecológicas e sistemas de produção ao longo do tempo. No período 
entre 2002 a 2011, por exemplo, a taxa de incremento na área cultivada oscilou entre 15% a 65%, 
sendo superior a 30% na maioria dos anos. Contudo, a partir de 2012 verifica-se a retração desse 
coeficiente com variação estável no intervalo entre 5 a 7%. Em geral, observa-se que cerca de 75% 
dessa expansão deve-se a introdução de áreas novas, principalmente na região da Campanha. Os 
25% restantes são devidos a substituição de cultivares de espécies cítricas nas principais regiões 
produtores. 
 A Embrapa, através de suas unidades Embrapa Clima Temperado, Embrapa Mandioca e 
Fruticultura e a Secretaria de Inovação e Negócios (SIN), possui uma participação de 50% no 
desenvolvimento das tecnologias aqui discutidas, sendo a coordenadora do processo de pesquisa 
e de transferência de tecnologia. 
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3.2. Custos da Tecnologia 

 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos da geração da tecnologia de Produção de Citros sem 
sementes no período de 2002/2019. 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2002 81.534,78 16.306,96 5.000,00 3.050,08  105.891,82 

2003 86.739,13 17.347,83 5.250,00 3.388,98 15.000,00 127.725,93 

2004 92.275,67 18.455,13 5.487,50 3.765,53 16.500,00 136.483,83 

2005 98.165,60 19.633,12 5.713,13 4.183,93 18.150,00 145.845,78 

2006 104.431,49 20.886,30 5.927,47 4.648,81 19.965,00 155.859,07 

2007 111.097,33 22.219,47 6.131,10 5.165,34 21.961,50 166.574,74 

2008 118.188,65 23.637,73 6.324,54 5.739,27 24.157,65 178.047,84 

2009 125.732,61 25.146,52 6.508,31 6.376,97 26.573,42 190.337,82 

2010 133.758,09 26.751,62 6.682,90 7.085,52 29.230,76 203.508,88 

2011 142.295,84 28.459,17 6.848,75 7.872,80 32.153,83 217.630,39 

2012 151.378,56 30.275,71 7.006,32 8.747,55 33.761,52 231.169,66 

2013 161.041,02 32.208,20 7.156,00 9.719,50 35.449,60 245.574,32 

2014 171.320,23 34.264,05 7.298,20 10.799,45 37.222,08 260.904,01 

2015 182.255,57 36.451,11 7.433,29 11.999,39 39.083,18 277.222,54 

2016 193.888,90 38.777,78 7.561,63 13.332,65 41.037,34 294.598,30 

2017 206.264,79 41.252,96 7.683,54 14.183,67 43.089,21 312.474,17 

2018 219.430,63 43.886,13 7.799,37 15.034,69 45.243,67 331.394,48 

2019 233.436,84 46.687,37 7.909,40 14.684,55 47.505,85 350.224,00 

Total geral 3.931.467,59 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 

Quanto ao custo da tecnologia, este foi de R$ 3.931.467,59 no período de 2002 a 2019, o 
que resulta em um custo médio anual de R$ 231.262,80, aqui se considerando as despesas de 
pessoal, de custeio da pesquisa, de depreciação de capital, de administração e de transferência de 
tecnologia.  

Para o custo de pessoal, utilizou-se a Tabela contida na Resolução Normativa da Embrapa 
nº 16 de 22/12/2016, a qual fixa os valores de custo de mão de obra com base nos salários de 
novembro de 2016 para efeitos de cálculo de contrapartida de mão de obra. Sobre esta tabela, 
aplicou-se o reajuste salarial de 3,79%, 1,69% e 3,88%, respectivamente para o período 
compreendido entre 2017, 2018 e 2019. Sobre cada reajuste anual, no mesmo período, 
acrescentou-se 3%, correspondente a uma referência salarial, sendo que os valores consideram as 
participações de cada membro da equipe. Para apuração do período 2002 - 2018, deflacionou-se o 
custo de pessoal de forma linear em 6% ao ano. 

Para o custeio da pesquisa, foi aplicado um índice linear de 20% sobre a coluna “custos de 
pessoal”. Para estimar a depreciação de capital, incidiu-se 5% de depreciação sobre o capital 
investido no início do desenvolvimento da tecnologia, sendo acrescidos anualmente R$ 10.000,00 
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de novos investimentos. Para o cálculo dos custos administrativos utilizou-se como referência o 
montante de gastos administrativos anuais da Unidade, sendo estipulado um percentual de 0,25%. 
Para os custos de transferência de tecnologias determinou-se um valor inicial de R$ 15.000,00 e, 
sobre este valor, foi reajustado linearmente em 10% até 2011. A partir de 2012 foi utilizado um 
percentual de 5% para os anos seguintes, indicando a redução das ações de transferência de 
tecnologia no período. 
 
3.3. Análises de rentabilidade 
 

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

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

6 7 , 5 0 %  4 0 , 7 7  R $  9 4 . 0 7 6 . 7 3 3 , 6 7  

 

Quanto à análise do retorno do valor investido na geração da tecnologia, o valor presente 
líquido (VPL), a uma taxa de atratividade de 6% ao ano, foi de R$ 94.076.733,67, a taxa interna de 
retorno (TIR) foi de 67,50 % e a Relação Benefício/Custos (BC) foi de R$ 40,77. Considerando o 
valor investido desde o início da geração da tecnologia, constata-se que os retornos financeiros 
apontados pelos três indicadores são muito significativos, pois a TIR apresentou uma rentabilidade 
consideravelmente superior a taxa de mercado aplicável que foi de 6% a.a. Da mesma forma, a 
relação benefício/custo também se justifica, porque demonstra que de cada Real (R$) investido há 
um retorno de R$ 40,7. 
 As variáveis analisadas, quais sejam a Taxa Interna de Retorno, a Relação Benefício/Custo e 
o Valor Presente Líquido demonstram a alta viabilidade, em termos de rentabilidade, da pesquisa 
realizada, com resultados economicamente e financeiramente impactantes na cadeia produtiva da 
citricultura sem sementes. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-Agro 
 

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica 

Critérios 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

1.Mudança no uso direto da terra  0,42 3,04 1,73 
2. Mudança no uso indireto da terra  0,33 0,14 0,24 
3. Consumo de água  0,33 -0,71 -0,19 
4. Uso de insumos agrícola  1,67 -2,21 -0,27 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas  0,00 0,64 0,32 
6. Consumo de energia  0,50 -4,79 -2,14 
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia  0,60 0,54 0,57 
8. Emissões à atmosfera  0,00 0,50 0,25 
9. Qualidade do solo  5,00 7,86 6,43 
10. Qualidade da água  0,93 1,26 1,10 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental  0,95 1,80 1,38 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
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 Com base nos indicadores de impactos ecológicos da avaliação da tecnologia de produção 
de citros sem sementes, pode-se observar contrastes no desempenho entre tipos familiares e 
patronais. No quesito impacto do uso direto da terra obteve-se resultado positivo, com destaque 
para agricultores patronais e empresarias da região da Campanha. Nesse contexto agroecológico e 
socioeconômico verifica-se a principal área de expansão da citricultura no Rio Grande do Sul. Entre 
agricultores familiares das principais regiões produtoras, entretanto, predomina a opção em 
substituir pomares de cultivares menos rentáveis pela citricultura de cultivares apirênicas. 
 Em relação à mudança no uso indireto da terra, observa-se um viés positivo discreto para 
ambas categorias sociais. Na agricultura familiar, observa-se efeitos positivos em realidades nas 
quais a citricultura é explorada inclusive, em solos declivosos e/ou degradados, contribuindo para 
incorporar esses terrenos às superfícies agrícolas úteis das unidades de produção agropecuárias. 
Nessas realidades agrárias e agrícolas destaca-se a importância da citricultura agroflorestal como 
alternativa viável à inclusão social e produtiva de agricultores familiares. 

Entre agricultores patronais e empresariais, principalmente quando se compara sistemas 
de produção com pecuária de corte, houve maior consumo de água, de insumos agrícolas e de 
energia, e maior emissão de gases relacionados ao efeito estufa. No entanto, nos tipos de 
agricultor familiar e patronal, a atividade aumentou a produção e o sequestro de carbono da 
atmosfera, proporcionou melhoria nos atributos de qualidade do solo e da água, principalmente 
reduzindo a erosão e aumentando o teor de matéria-orgânica, e promovendo maior diversidade 
de espécies e de cultivares nos agroecossistemas e territórios, possuindo, portanto, um impacto 
ecológico positivo. 
 Na Tabela 4.1.1 observa-se que o critério qualidade do solo foi o que obteve a maior 
pontuação para ambos tipos de produtores. Isto se deve ao fato de que os pomares são mantidos 
com coberturas verdes durante o tempo todo. O manejo é feito somente com o uso de roçadeiras 
sem o revolvimento do solo, conservando e melhorando as propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo. Verifica-se, também, que três critérios apresentam índices negativos. Ocorre 
que com a nova tecnologia, o uso de insumos químicos para o controle de pragas e doenças e o 
uso de fertilizantes tem sido mais frequente do que no sistema tradicional, principalmente nos 
produtores patronais. Da mesma forma, o uso de combustíveis fósseis, por meio do maior uso de 
máquinas agrícolas e de equipamentos de irrigação, assim como o consumo de água tem sido 
maior, em especial entre produtores familiares. Por conta do uso destas tecnologias, a 
produtividade dos pomares de citros sem sementes tem sido superior em média de 5% de frutas 
comerciais em relação ao sistema convencional. Nesse contexto, a produção de citros sem 
sementes em agroflorestas têm contribuído significativamente para a ciclagem de carbono, água e 
nutrientes, com benefícios sobre a biodiversidade e a recuperação ambiental em escala de 
paisagem. 
 
4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto  2,67 3,57 3,12 
13. Capital social  2,28 1,90 2,09 
14. Bem-estar e saúde animal X    
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

As frutas cítricas sem sementes produzidas a partir das tecnologias disponibilizadas 
representam um ganho enorme em qualidade do produto, por serem de tamanho padronizado, 
coloração acentuada da casca e da polpa, teor de açúcares e acidez balanceados, praticamente 
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sem danos na casca e serem sem sementes. Além disso, a depender da cultivar, possuem polpa 
vermelha, amarela, verde ou laranja. Essa diversidade de características destaca a conexão da 
pesquisa com a dimensão da segurança alimentar e nutricional, bem como com os hábitos 
alimentares de diversos grupos e segmentos sociais.  

 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação  1,33 3,50 2,42 
16. Qualificação e oferta de trabalho   0,32 4,02 2,17 
17. Qualidade do emprego/ocupação  0,00 3,79 1,89 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

 1,04 
3,13 2,08 

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

A produção de citros sem sementes requer mão de obra em maior quantidade e melhor 
treinada do que a produção de citros convencional, com elevado impacto nos produtores 
patronais com produção comercial. Como os mercados consumidores são mais exigentes, esses 
atributos de qualidade somente são atingidas com um processo de capacitação continuada da 
mão de obra, em especial, a contratada. Esse investimento na mão de obra acaba refletindo em 
maior segurança do emprego, no caso dos funcionários que passaram pela qualificação, além da 
melhor remuneração do trabalho. 
 Em razão da especialização nos processos de produção envolvidos, principalmente na 
agricultura empresarial, seja no campo ou no packing house, há geração de empregos tanto para 
homens quanto para mulheres, havendo recompensa equitativa, mas dependente da 
produtividade. O expressivo volume de atividades de trabalho gerado pela tecnologia em questão 
abre espaço para ocupação de funcionários de diferentes gêneros, gerações e etnias conforme o 
contexto agrícola, rural e agrário. Evidentemente, trabalhos que requerem maior esforço físico 
ficam destinados àqueles melhor preparados fisicamente, como as operações braçais no campo. 
Trabalhos mais repetitivos e que não requerem tanta força física, como colheita e seleção de 
frutas nas esteiras do packing house, ficam para funcionários que possuem aptidão para esse 
serviço. Da mesma forma, atividades de escritório e de negociação de compra e venda de 
produtos ficam para funcionários com habilidades e competências para funções administrativas. 
 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento  9,00 9,57 9,29 
20. Valor da propriedade   2,42 8,82 5,62 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 Em função da maior renda da atividade por área de cultivo, tem-se observado incremento 
substancial na geração de renda nas unidades produtivas familiares e patronais envolvidas, o que 
se reflete em aumento do valor da propriedade. Esta valorização está associada aos investimentos 
feitos nos pomares, bem como nas instalações, máquinas e equipamentos utilizados no preparo 
da fruta para a comercialização, ou seja, os maiores impactos nesse quesito são verificados entre 
produtores patronais. 
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Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional  0,83 -0,86 -0,01 
22. Segurança alimentar  3,07 4,69 3,88 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Com a implementação da atividade de produção de citros sem sementes nas propriedades 
de agricultores empresarias, muitas delas substituindo a pecuária pela atividade de fruticultura, 
aumentaram-se os riscos de acidentes em função do uso de maior número de horas-máquina, 
notadamente para a aplicação de defensivos e roçada das plantas espontâneas. No entanto, na 
grande maioria dessas propriedades, as atividades vêm sendo realizadas segundo as normas de 
segurança do trabalho. 

Quanto à segurança alimentar das frutas cítricas produzidas, houve significativo avanço, 
haja vista a utilização crescente de princípios de produção integrada ou orgânica nas 
propriedades. Em função do preço elevado das frutas cítricas e da demanda por frutas de 
qualidade por mercados exigentes, é imperativo a adoção de práticas agrícolas que minimizem os 
níveis de resíduos químicos e biológicos nas frutas. Cuidados especiais têm sido tomados a esse 
respeito de forma a garantir a distribuição de frutas com ótima aparência, sabor pronunciado e 
segurança alimentar aos consumidores. 
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável  1,92 8,93 5,42 
24. Condição de comercialização  0,83 6,43 3,63 
25. Disposição de resíduos   0,33 1,71 1,02 
26. Gestão de insumos químicos  0,25 9,36 4,80 
27. Relacionamento institucional  3,33 4,46 3,90 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 Como as frutas cítricas sem sementes apresentam custo de produção cerca de 15% 
superior ao das frutas cítricas convencionais e seus mercados são muito exigentes, esse tipo de 
negócio somente é viável economicamente para produtores bem organizados sob os pontos de 
vista de gestão e administração. Em quase sua totalidade, as propriedades são administradas por 
seus próprios proprietários, havendo dedicação integral à atividade. Tratam-se de indivíduos com 
perfil empreendedor e conhecimentos de médios a profundos em gestão de propriedades rurais, 
principalmente entre o tipo patronal e empresarial. Também possuem conhecimentos de mercado 
nacional ou pelo menos local, haja visto seu público de consumo das frutas ser diferenciado. 
 Suas propriedades normalmente adotam cuidados especiais quanto à disposição de 
resíduos vegetais e das embalagens, havendo depósitos para armazenamento dos produtos 
químicos utilizados no pomar, sejam eles fertilizantes ou defensivos, em particular nos sistemas de 
produção com maior intensificação tecnológica. Isso ocorre não somente em função da crescente 
fiscalização, mas, também, pela própria consciência dos produtores. 
 Em função da produção de citros sem sementes ser uma atividade relativamente nova, 
envolta ainda em curiosidade, as propriedades tem sido visitadas com frequência por 
consumidores, compradores de frutas, vendedores de insumos e profissionais da assistência 
técnica e extensão rural (Ater) pública e privada. Normalmente, todas essas propriedades estão 
permanentemente conectadas à Embrapa, pois as dúvidas, que ocorrem no dia-a-dia sobre a 
melhor forma de produzir as frutas sem sementes, são muitas e o relacionamento com as 
instituições de pesquisa geradoras das cultivares, com os técnicos de Ater pública e privada e com 
os outros produtores rurais que cultivam os mesmos materiais é muito importante e tem ocorrido 
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de forma bastante intensa. Nos tipos familiares que praticam a citricultura agroflorestal, por sua 
vez, destaca-se a relação com redes sócio técnicas da qual fazem parte instituições como 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ONGs, universidades, institutos tecnológicos, 
organizações sociais de agricultores e de consumidores. 
 
4.3.Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados do Impacto Socioambiental da tecnologia “Citros sem 
sementes” para os dois tipos de produtores. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,53 2,86 2,46 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

 As propriedades visitadas compõem uma amostragem representativa da diversidade dos 
sistemas de produção de citros sem sementes a partir de tecnologias da Embrapa e de seus 
parceiros. Em geral, possuem uma elevada intensificação tecnológica, voltados à produção de 
frutas de alta qualidade com respeito àqueles envolvidos em sua produção e consumo. Não 
somente a exigência dos mercados, mas, também, a própria consciência dos produtores rurais, 
que estão em contato frequente com pesquisadores e extensionistas, conduz a produção de frutas 
com respeito à natureza e segurança dos trabalhadores envolvidos. Os produtores rurais 
envolvidos são conscientes de que a capacitação em gestão e em produção de frutas é uma 
necessidade real para a maior geração de renda na propriedade, fato comprovado nos dois tipos 
de produtores onde obteve a maior média (9,0 para o Tipo 1 e 9,57 para o 2). Nos demais 
indicadores, destaca-se no Tipo 2, a Gestão dos insumos químicos, a dedicação e perfil do 
responsável, o valor da propriedade, a condição de comercialização. A qualidade do solo se 
destaca para os dois tipos de produtores (5,0 para o tipo 1 e 7,86 para o tipo 2). De uma maneira 
geral, todos os índices do Tipo 1 são menores do que os do Tipo 2, isto se justiça pelo fato de que 
nos pomares patronais há uma gestão profissional e os produtores (alguns empresários) possuem 
uma conexão direta com os mercados seja in natura e/ou processados.  
 A aplicação desses princípios tem proporcionado resultados econômicos satisfatórios, com 
geração de renda agrícola, a qual normalmente é aplicada em melhorias na própria propriedade, 
trazendo a constante qualificação dos sistemas produtivos sob os pontos de vista da qualidade 
ambiental, respeito ao consumidor, geração de emprego, saúde e bem estar dos funcionários e 
gestão do negócio. 
 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 
Tabela4.4.1: Número de empregos gerados pela tecnologia de Produção de Citros sem sementes 
no período de 2002/2019. 

Ano 

Emprego adicional por 
unidade de área 

Área  
adicional 

Não se aplica 
Quantidade de  

emprego gerado 

 (A) (B)  C= (AXB) 

2002 0,5 150  75 
2003 0,5 50  25 
2004 0,5 100  50 
2005 0,5 200  100 
2006 0,5 250  125 
2007 0,5 250  125 
2008 0,5 300  150 
2009 0,5 300  150 
2010 0,5 400  200 
2011 0,5 400  200 
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2012 0,5 400  200 
2013 0,5 200  100 
2014 0,5 200  100 
2015 0,5 200  100 
2016 0,5 200  100 
2017 0,5 200  100 
2018 0,5 200  100 
2019 0,5 200  100 

Total empregos diretos 2.100 

 
 Ao longo dos 18 anos, foram implantados 4.250 hectares com citros sem sementes na 
região Sul do Brasil, o que implicou em uma geração de 2.100 empregos diretos nas propriedades 
rurais, aqui se considerando os fixos e os temporários, o que resulta numa contratação de um 
trabalhador para cada dois hectares plantados, valor médio repassado pelos citriculltores que 
participaram desta pesquisa. Esta mão de obra é utilizada para a realização de todas as tarefas no 
pomar com concentração maior nos períodos de poda, raleio e colheita. Estima-se, também, 
geração de pelo menos mais 2.100 empregos indiretos resultantes da presente atividade, 
principalmente em se tratando de prestadores de serviços, produtores e vendedores de insumos, 
consultores técnicos, escritórios de contabilidade, atacadistas, varejistas, etc. 
 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
5.1. Capacidade relacional 
 
Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional– aspecto relações de equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades   0,5  
2. Interdisciplinaridade (coautorias)   3,0  
3. Know-who   0,2  
4. Grupos de estudo   1,0  
5. Eventos científicos   3,0  
6. Adoção metodológica   3,0  
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 –Equipe de projeto 
 

 O conjunto de tecnologias relacionadas com a Produção de Citros sem Sementes 
proporcionou o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar (melhoramento genético, 
fitopatologia, entomologia, nutrição de plantas, fisiologia, pós-colheita e tecnologia de alimentos) 
dedicada ao desenvolvimento das tecnologias propostas e na indicação de um ou mais negócios 
viáveis aos produtores rurais. Além das disciplinas envolvidas na pesquisa, houve a agregação de 
técnicos, professores, pesquisadores e extensionistas rurais de várias instituições públicas e 
privadas, cada qual dando sua contribuição para a construção e o desenvolvimento do projeto. 

O envolvimento dos produtores, individualmente ou por meio de suas associações e 
cooperativas, desde o início no projeto e durante toda a sua execução, tanto participando das 
etapas de pesquisa básica quanto aplicada, sendo, na maioria das vezes, constituídas em unidades 
de demonstração das tecnologias nas propriedades agrícolas, proporcionou melhores condições 
para a implementação e adoção das tecnologias desenvolvidas. 
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Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional– aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade   1,5  
8. Interatividade   3,0  
9. Know-who   0,5  
10. Fontes de recursos   1,0  
11. Redes comunitárias   3,0  
12. Inserção no mercado   3,0  
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 –Equipe de projeto 

 
A viabilidade econômica das tecnologias desenvolvidas e a curiosidade gerada, pelo fato 

das frutas não terem sementes, aguça o imaginário dos consumidores, promoveu profunda 
interação entre os elos da cadeia produtiva, estimulada pelas equipes de pesquisa e de 
transferência de tecnologia envolvidas, que se consideram parte do processo.  

Assim, uma enorme diversidade de interlocutores está relacionada entre si, de produtores 
a consumidores, passando por pesquisadores e extensionistas e demais componentes da cadeia 
produtiva, como os comerciantes. Tudo isso tem fortalecido uma rede comunitária de 
comunicação e de ação, visando a produção, comercialização e consumo das frutas cítricas sem 
sementes.  

O sucesso de todo esse processo tem despertado o interesse de agentes financiadores em 
disponibilizar recursos públicos e privados, ampliando constantemente a dimensão e o alcance do 
projeto. 
 
5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 
Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica– aspecto instalações 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional   3,0  
14. Infraestrutura operacional   1,2  
15. Instrumental operacional   1,0  
16. Instrumental bibliográfico   0,4  
17. Informatização   0,5  
18. Compartilhamento da infraestrutura   0,2  
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 –Equipe de projeto 

 
 Desde o início do projeto tem havido ampliação e melhoria constante da infraestrutura 
física e da equipe envolvida nas ações de desenvolvimento tecnológico e de transferência de 
tecnologia. Casas de vegetação foram reformadas, viveiros-telados construídos e mantidos, e 
laboratórios foram mais bem equipados tanto na Embrapa quanto nas instituições parceiras. Em 
18 anos de trabalho, quase uma dezena de projetos foram aprovados e executados, tendo sido 
obtidos resultados significativos. 

Atualmente, boa parte dos experimentos são realizados nas propriedades agrícolas, 
especialmente aqueles que não exigem maior rigor científico, reduzindo custos e favorecendo as 
ações de transferência de tecnologia e sua adoção. 
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Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica– aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação)   3,0  
20. Instrumental (ampliação)   0,4  
21. Instrumental bibliográfico (aquisição)   0,4  
22. Contratações   1,0  
23. Custeios   1,0  
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 –Equipe de projeto 

 

Em termos de infraestrutura, conta-se com aproximadamente 2.000 m2 de viveiros-telados, 
150 m2 de casas de vegetação e uso em tempo parcial de laboratórios de fisiologia, nutrição 
mineral e pós-colheita. Evidentemente, em muito se pode melhorar. 

A mão de obra de apoio é insuficiente, pois há apenas um único funcionário, e, dado a 
intensidade e rotina de serviços, há a necessidade de no mínimo mais dois empregados. 
Estagiários têm ajudado, mas não possuem o mesmo nível de comprometimento. 

Equipamentos mais modernos seriam importantes para qualificar as pesquisas. 
Em termos de material bibliográfico, felizmente boa parte deles está disponível 

gratuitamente na internet, mas existem alguns livros interessantes que não se têm condições 
financeiras para executar processos de compra. Porém, caminha-se com o que se tem à 
disposição. 
 
5.3. Capacidade organizacional 
 
Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional– aspecto equipe/rede de pesquisa 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Custos e treinamentos   3,0  
25. Experimentos, avaliações, ensaios   3,0  
26. Bancos de dados, plataformas de informação   1,0  
27. Participação em eventos   1,0  
28. Organização de eventos   0,5  
29. Adoção de sistemas de gestão   0,5  
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 –Equipe de projeto 
 

  
A numerosa equipe interdisciplinar e interinstitucional envolvida é um dos pontos fortes do 

projeto, possibilitando geração e transferência de tecnologias de forma efetiva. Nesse sentido, 
têm sido realizadas reuniões técnicas, cursos e dias de campo com frequência praticamente 
mensal, de forma descentralizada, nas instituições de pesquisa, universidades e propriedades 
rurais próximas, viabilizando a rotação dos participantes com economia de recursos. 

Nessa rede de ação, cada componente participa com o que tem de disponível e o resultado 
obtido em cada evento funciona como elemento motivador para a equipe. A motivação é 
importantíssima para o atingimento de metas. 
 
Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional– aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos   3,0  
31. Número de participantes   3,0  
32. Unidades demonstrativas   3,0  
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação   3,0  
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34. Projetos de extensão   0,5  
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação   0,5  
*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 –Equipe de projeto 
 

 Quando existe viabilidade econômica e as tecnologias desenvolvidas realmente trazem 
resultados, os processos de adoção e de geração de renda são naturais. Isso tem acontecido. 
Assim, em todos os eventos realizados, têm havido interesse por parte dos produtores, que não 
estão presentes apenas para confraternizar, mas para compartilhar os processos produtivos 
adotados em suas propriedades com outros produtores. 
 Todos os eventos organizados têm sido acompanhados pela mídia, que tem sido 
responsável por dar uma dimensão maior do que vem sendo feito, principalmente através de 
jornais impressos, TV e via WhatsApp. 
 A partir das atividades citadas, cada dia, novos produtores querem estabelecer unidades de 
demonstração das novas cultivares de citros sem sementes e de seus sistemas de produção, e isso 
tem sido feito, iniciando-se pela assinatura de contratos de parceria, distribuição de mudas, 
plantio e condução das unidades. 

Paralelamente, alunos de graduação e de pós-graduação têm se inserido no processo, 
embora a alguns deles falte dedicação. Porém, treinamentos têm sido disponibilizados 
constantemente a esses futuros profissionais. 
 
5.4.Produtos de P&D 
 

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D– aspecto produtos de P&D 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos   1,0  
37. Artigos indexados   3,0  
38. Índices de impacto (WoS)   1,0  
39. Teses e dissertações   1,0  
40. Livros/capítulos, boletins, etc.   3,0  
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 –Equipe de projeto 
 

 Foram gerados dezenas de artigos científicos indexados, dissertações e teses produzidas, 
publicados dois livros e mais de uma centena de publicações técnicas, tais como comunicados 
técnicos, boletins de pesquisa e desenvolvimento e Série Documentos, estando praticamente 
todos disponíveis gratuitamente na internet. Essas publicações refletem a qualidade e a 
quantidade dos produtos e resultados tecnológicos obtidos. 
 
Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D– aspecto produtos tecnológicos 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros   3,0  
42. Variedades/linhagens   3,0  
43. Práticas metodológicas   3,0  
44. Produtos tecnológicos   3,0  
45. Marcos regulatório   1,0  
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 –Equipe de projeto 
 

 Ao longo de 18 anos foram registradas mais de 30 cultivares no cadastro nacional de 
cultivares (RNC/MAPA), tendo sido uma delas protegida, a BRS Rubra Cara, que se trata de uma 
laranjeira ornamental, com folhas variegadas, que produz frutos comestíveis com casca amarela 
quando maduros e polpa vermelha, além de, evidentemente, os frutos não possuírem sementes. 
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 Paralelamente, foram publicadas várias práticas metodológicas relativas ao cultivo dessas 
cultivares, visando, sempre, a produção com alta qualidade e elevada produtividade. 
 Esses produtos tecnológicos já estão presentes em mercados do Brasil e também do 
exterior. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados da Avaliação Institucional da tecnologia Citros sem sementes. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 10,08 10,08 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 –Equipe de projeto 
 

 Obviamente, a partir de todas as informações apresentadas nesse documento, verifica-se 
um índice bastante elevado de impacto do conjunto de tecnologias relacionadas à Produção de 
Citros sem Sementes no desenvolvimento institucional. Essa conclusão numérica é resultado do 
desenvolvimento de vários produtos (cultivares e sistemas de produção) que estão consagrados 
no mercado, inclusive em volume de produtos disponíveis e com grande aceitação pelos 
consumidores, estando a marca Embrapa associada notadamente na mente dos produtores rurais. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O resultado esperado foi alcançado, com a tecnologia desenvolvida e sendo utilizada em 
larga escala pela cadeia produtiva, tendo seus produtos – frutas de citros sem sementes – já 
disponibilizados em diversos mercados do País e, inclusive, em alguns do exterior. 

A tecnologia em questão promoveu expressivo aumento da renda nos dois tipos de 
produtores (familiar e patronal), proporcionando sustentabilidade econômica/financeira, além de 
disponibilidade de frutas, sem sementes, de qualidade diferenciada aos mercados consumidores. 
Além disso as tecnologias disponibilizadas possibilitaram menor uso de defensivos agrícolas e 
melhoria da qualidade do solo, havendo, portanto, impacto ambiental positivo. 

No entanto, processo de pesquisa deve ser contínuo, buscando-se a geração de novas 
cultivares de citros sem sementes e a otimização de seus sistemas de produção, de forma a 
aumentar constantemente a rede de quem pesquisa, de quem transfere as tecnologias, de quem 
as utiliza para gerar produtos e riqueza, e de quem consome com satisfação os produtos de 
qualidade disponíveis no mercado. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Cacequi RS    1 1 
Pareci Novo RS  1   1 
Pelotas RS 1 1   2 
Porto Vera Cruz RS 1    1 
Rosário do Sul RS    1 1 
Santana do Livramento RS  1   1 
Santa Margarida do Sul RS    1 1 
Santo Cristo RS  1   1 
Tucunduva RS 1    1 

Total  3 4  3 10 
Nota: Podem-se acrescentar linhas à Tabela 7.1, caso haja necessidade. 
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 Os dados foram coletados por meio de entrevistas, de forma presencial nos locais de 
produção. Buscou-se entrevistar produtores rurais de diferentes regiões do Estado do Rio Grande 
Sul (Campanha, Sul, Vale do Caí e Noroeste), de diferentes bases produtivas (familiar e 
empresarial), de forma a dar representatividade aos números obtidos. Buscou-se apoio de colegas 
de outras instituições, os quais possuem envolvimento direto seja com a pesquisa (UFRGS, UFPel, 
Emater-RS) seja com a produção de citros sem sementes (Cooperativa Ecocitrus e Associação 
Companheiros da Natureza), a fim de que fosse feita uma análise realista do impacto da tecnologia 
em avaliação. 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Clima Temperado RS Pelotas Várias 01 

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

A coleta dos dados para a avaliação de Desenvolvimento Institucional foi feita em uma 
reunião com membros da equipe do projeto, bem como analistas, técnicos, membros da TT e 
apoio ao campo. Todos deram suas contribuições nas questões correspondentes às suas áreas de 
atuação. Dentre os presentes, encontrava-se o pesquisador responsável pela condução do 
programa de introdução, seleção, instalação e acompanhamento de Unidades demonstrativas de 
Citros sem Sementes da Unidade. De uma forma participativa foram sendo levantados os índices 
de cada critério de avaliação.  
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