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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 

Grão-de-bico Aleppo 

 
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 

 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 
 Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 

X Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

 

O grão de bico – Cicer arietinum, é uma pulse, que são sementes secas do grupo das 
leguminosas. Outras doze culturas incluem-se neste grupo, entre elas os feijões, as ervilhas secas e 
as lentilhas. São alimentos ricos em fibras, proteínas e vitaminas, fornecem aminoácidos e fazem 
bem à saúde dos consumidores. As pulses são cada vez mais reconhecidas como base de uma 
dieta saudável.  

Com base no tamanho da semente, existem dois grupos de grão-de-bico: macrocarpa ou 
kabuli, e microcarpa ou desi. O primeiro grupo, mais frequentemente encontrado no 
Mediterrâneo, apresenta sementes grandes (250g/1000 sementes), com formato arredondado e 
coloração creme clara, sendo o preferido para fins comerciais e culinários. O segundo grupo, 
cultivado na Etiópia e partes do Irã e Afeganistão, apresenta sementes pequenas, de formato 
anguloso, irregular e tegumento de coloração escura variada. Mais de 80% da produção mundial é 
representada pelo grupo desi, que é explorado como cultura de subsistência nos países 
produtores.      

          Foto 1: Pulses: ervilha, lentilha e grão de bico  

 
                                             Fonte: Bueno (2019) 

 

Dados coletados no Registro Nacional de Cultivares - RNC, desde 1974, já foram protegidas 
88 variedades de grão-de-bico em todo o mundo. A Austrália e Israel lideram o ranking com 30 e 



 

 

21 cultivares protegidas, respectivamente. A Embrapa Hortaliças é pioneira no programa de 
melhoramento de pulses no Brasil. Este Centro de pesquisa selecionou e vinha multiplicando 
desde 1994 a cultivar Cícero, adaptada às condições edafoclimáticas da região Centro-Oeste. Esta 
variedade havia sido introduzida em 1991. Apresenta plantas de tamanho médio (45 cm de 
altura), porte semi-ereto e folíolos grandes (10 a 20mm). Nos ensaios conduzidos em Brasilia-DF, 
Cícero apresentou rendimentos em torno de 1.200 kg/ha, com ciclo médio de 110 dias. Também 
apresenta grãos com tamanho médio de 10mm, semelhante em tamanho ao grão de bico 
mexicano. Devido a esta valorização do tamanho pela indústria, a variedade Cícero ainda é 
plantada, em que pese a sua menor produtividade (Embrapa Hortaliças, 1994). 

A trajetória da BRS Aleppo começou a ser construída a partir do projeto "Recursos 
genéticos e melhoramento de hortaliças leguminosas (ervilha, grão-de-bico, lentilha e feijão-
vagem) visando o fornecimento de proteínas de origem vegetal e elementos funcionais", 
fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
apresentado pelo pesquisador e chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia à época, Dr. Warley 
Nascimento. Como desdobramento à aprovação do projeto, o pesquisador viajou em 2010 para a 
Síria, onde visitou o Centro Internacional de Pesquisa Agrícola em Áreas Secas (International 
Center for Agricultural Research in the Dry Areas - Icarda), em Aleppo, local de origem dos 
materiais. O nome homenageia a segunda maior cidade na Síria, de onde foram trazidos materiais 
provenientes de ensaios, posteriormente selecionados pela Embrapa Hortaliças (Brasília, DF), em 
parceria com a Universidade de Brasília (UnB), com base em características consideradas 
promissoras. A cultivar Aleppo originou-se de uma população obtida através do cruzamento entre 
linhagens promissoras neste instituto sírio. Esse material foi introduzido na Embrapa Hortaliças em 
2010, onde participou de vários ensaios (2010/2012), sendo também avaliado em áreas irrigadas 
de produção comercial (2013) com ótimos resultados. 
 Por outro lado, o grão-de-bico BRS Aleppo é uma cultivar com aptidão industrial para uso 
em conservas e consumo seco de ótima qualidade, indicado para cultivo em áreas irrigadas da 
região do Brasil Central, com ótima adaptação e apresentando elevados níveis de tolerância a um 
complexo de fungos de solo. Assim, é um material de dupla aptidão, apesar de que tem uma 
conformação de grão um pouco menor em relação ao Cícero, em torno de 8mm. O BRS Aleppo é 
indicado para cultivo na estação seca, com semeio no período de fevereiro a abril na região do 
cerrado do Distrito Federal e Goiás onde foi amplamente testada em áreas de cultivo irrigado com 
altitudes superiores a 800 metros (Embrapa Hortaliças, 2015). 
 
                                              Foto 2: Cultivar de grão de bico Aleppo em campo  

 
                                              Fonte: Bueno (2019) 
 

A produtividade variou de 2.500 a 3.000 kg/ha durante os quatro anos de teste. 
Comparativamente à tecnologia anterior, o grão-de-bico Aleppo é uma planta com porte maior 



 

 

(66 cm), possui um sistema radicular mais robusto e pode apresentar rendimento bastante 
superior à média da cultivar Cícero. O grão desta variedade possui uma coloração mais opaca e 
tamanho menor em relação ao Cícero, razão pela qual esta última variedade ainda está sendo 
plantada para suprir a demanda da indústria (Cf. Folder, 2014). 
 
1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 2010 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2014 

 

1.6. Ano de Início da Adoção:  2015 
 

 1.7. Abrangência da adoção: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF       X  ES  PR       X  
BA     X  AM  GO      X  MG     X  RS  
CE  AP  MS      X   RJ  SC  

MA  PA  MT      X  SP      X   

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.9. Beneficiários 
 

O papel das leguminosas é cada vez mais importante e estratégico para a segurança 
alimentar, sendo ricos em proteínas, fundamentais, portanto, para um planeta cada vez mais 
populoso e funcional. O grão-de-bico pode ser uma alternativa alimentar saudável, porém, deve 
ser de baixo custo para que chegue à mesa da grande maioria da população brasileira, 
principalmente àqueles que não têm condições de pagar o preço praticado atualmente nas 
gôndolas.                                              

Esta leguminosa pode ser consumida verde (inteiros e temperados) ou seca, na forma de 
farinhas e pastas. Atualmente, já existe uma grande variedade de produtos industrializados à base 
de grão-de-bico, como conservas em lata, grãos para reidratação, etc. Cabe destacar também o 
crescente aumento do consumo das “carnes vegetais”, principalmente para os adeptos do 
veganismo ou do vegetarianismo.               

 
         Foto 3: Hamburguer de proteína vegetal                            

 
                                              Fonte: Bueno (2019)



 

 

 Além do consumidor, também são fortemente beneficiados os produtores rurais da cultura 
do grão-de-bico. Devemos também considerar a importância destas culturas para a produtividade 
no campo, destacando a sustentabilidade do solo, a baixa demanda hídrica e o alto valor 
agregado, que garantem mais renda para o agricultor brasileiro. Os produtores passam a contar 
com uma opção de safra de baixo custo, devido a menor presença de inóculos de doenças, 
excelente produtividade e bastante interessante sob o ponto de vista econômico. Também pode 
ser uma opção para a agricultura familiar e projetos de assentamentos da reforma agrária. 

Assim como as demais cadeias do agronegócio brasileiro, as pulses envolvem diferentes 
agentes. Resumidamente, na cadeia produtiva do grão-de-bico estão presentes: Produtor, 
Empacotador, Centros de Comercialização e Consumidor Final. A indústria de conservas e 
enlatados já se beneficia da comercialização do grão-de-bico. Algumas indústrias de farináceos 
também já vêm desenvolvendo produtos à base desta espécie. Ainda no setor industrial, empresas 
de alta tecnologia para a produção de carne vegetal, também tem explorado o grão-de-bico na 
composição dos embutidos sintéticos, simulando o aroma e paladar da carne de origem animal. 
Todavia, estudos complementares serão necessários para avaliar a adaptabilidade das cultivares 
aos diferentes produtos exigidos pelas indústrias. Para o consumidor, infelizmente, ainda há um 
entrave na popularização da espécie devido aos preços praticados no varejo. Segundo um 
importante produtor de grão-de-bico do Planalto Central, no percurso entre produtor e 
consumidor, está havendo um aumento no valor do produto entre 750% a 1500%. Estes preços 
praticados atualmente são responsáveis por manter o consumo em apenas 8000 toneladas por 
ano ou 40g/ habitante ao ano.  

 
                                  Foto 4: Produtos à base de grão de bico 

 
                                  Fonte: Bueno (2019) 

 

 Há carências de políticas públicas que garantam o enfrentamento das dificuldades para o 
crescimento e difusão da cultura de grão-de-bico no Brasil, razão pela qual a organização da 
cadeia e a articulação com os órgãos de Governo se tornam cada vez mais essenciais na busca por 
soluções para os gargalos do setor. A cadeia de pulses deve ganhar nos próximos anos contornos 
de importância no agro brasileiro, deixando de ser apenas uma cultura de rotação, não se 
desprezando esta importante opção para o agricultor.  
 Devemos considerar também os impactos dos resultados e conhecimentos gerados nos 
centros de pesquisa nos programas de pulses. Inicialmente com a Epamig, depois a Embrapa e 
Universidades vem pesquisando e desenvolvendo programas de melhoramento de variedades 
importadas de outros países, como é o caso do grão-de-bico Aleppo, objeto deste estudo. 
Atualmente, já existem outras cultivares em processo de registro e proteção junto ao Ministério 
da Agricultura que deverão impulsionar ainda mais este segmento. 



 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

O agronegócio é um dos pilares que sustentam a economia brasileira. Mais de vinte (20%) 
por cento do Produto Interno Bruto (PIB) são movimentados pelos negócios do campo – valor que 
inclui toda a cadeia produtiva (insumos, agropecuária, indústria e serviços). As exportações do 
agronegócio alavancam o desenvolvimento interno porque exigem investimentos em tecnologia, 
maquinário, capital humano, pesquisas e infraestrutura de escoamento. Elementos estes que 
garantem produtividade, empregos e divisas para o País. 

A CNA, em seu Balanço Anual (2018) e Perspectivas para 2019, avaliou a cultura do feijão e 
dos pulses, apontando para um incremento do consumo da ordem de 19,6%, totalizando 3,35 
milhões de toneladas. As perspectivas para 2019, segundo a CNA, indicam estabilidade na 
produção, aumento dos estoques e um crescimento de 8,3% nas exportações de pulses 
projetando embarques na ordem de 130 mil toneladas. A cultura do feijão no âmbito mundial 
ainda apresenta pouca expressão comercial, uma vez que quase todos os países produtores são 
também grandes consumidores, o que torna pequeno o excedente exportável, gerando um 
comércio internacional ainda bastante restrito (CNA, 2019). Já para outras pulses, o dilema 
envolvendo importação versus exportação parece estar superado. Os primeiros embarques de 
grão-de-bico brasileiro para o exterior aconteceram em 2016. Produzidos no Centro Oeste, onde 
produtores, com uma maior profissionalização, têm alcançado excelentes produtividades (duas a 
três vezes a média mundial) e conseguindo um maior lucro em relação a outras leguminosas 
(feijão e soja, por exemplo). O consumo mundial desta leguminosa já alcançou 12 milhões de 
toneladas. 
 
           Quadro 1: Importações brasileiras de grão de bico 

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE GRÃO DE BICO NO PERÍODO DE 2014 a 2018 

  2015 2016 2017 2018 

  (mil US$) (t) (mil US$) (t) (mil US$) (t) (mil US$) (t) 

México 4.735,1 4.151,0 6.488,6 4.206,6 6.977,3 3.487,9 6.331,1 4.561,4 

Argentina 2.110,1 3.018,9 3.171,5 3.351,3 4.605,5 3.693,5 3.930,0 4.276,7 

EUA 0,0 0,0 0,0 0,0 196,0 218,5 0,0 0,0 

Líbano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 

Itália 0,0 0,0 0,9 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 

Canadá 0,0 0,0 33,7 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 6.845,1 7.170,0 9.694,7 7.583,0 11.779,7 7.400,3 10.261,1 8.838,1 

           Fonte: Comex/MDIC 

 

Os mercados asiáticos têm demandado grandes volumes dessas leguminosas, 
especialmente de lentilha e grão-de-bico. Grande consumidora desses grãos (ricos em proteínas), 
a Índia não consegue, por meio da produção interna, atender o consumo, necessitando de 
frequentes importações. O País que na próxima década será o mais populoso do mundo tem uma 
demanda interna de pulses da ordem de 18 milhões de toneladas por ano (FAO, 2019). Vale 
ressaltar que mais da metade dos indianos é formada por vegetarianos e esses produtos formam a 
base de toda sua alimentação. O Brasil, assim, pode conseguir facilmente esse espaço para se 
tornar um grande exportador dessas leguminosas. Hoje, o País importa praticamente todo o grão-
de-bico consumido, desenvolvendo este mercado poderá passar a ter acesso em seu próprio 
mercado e exportá-la para Ásia, Américas, etc. Para essa conquista de mercados é fundamental o 
investimento em sementes de qualidade e produção regular, para inclusive atender as 
entressafras internacionais. Entretanto, há o desafio de superar políticas protecionistas para a 



 

 

exportação desta pulse, tendo em vista que em 2018 a Índia sobretaxou em 40% o grão-de-bico 
estrangeiro. 

                                
                                 Gráfico 1: Evolução da área plantada de grão de bico no Brasil 

 
                        Fonte: Agrogarbanzo (2019) 
 

A produção do grão-de-bico tem impactado a realidade econômica de muitas regiões no 
Brasil. Em Mato Grosso, por exemplo, nos municípios de Sapezal e Campo Novo dos Parecis, a 
cultura tem um ciclo de 4 meses. Normalmente é o plantio de segunda safra, juntamente com o 
girassol e o milho. Em regiões com maior pluviosidade média, o grão-de-bico pode ser plantado 
como uma terceira safra anual. Outras importantes regiões agrícolas já vêm optando pelo plantio 
do grão-de-bico, especialmente em áreas irrigáveis, como os municípios de Cristalina em Goiás ou 
em municípios do oeste baiano. 

Empacotadores e indústrias já compram o grão de bico, classificam, embalam e beneficiam 
o produto. Dentre algumas empresas de maior porte estão: Grupo Camil, Quero, Bonduelle, Yoki e 

Vapza. Alguns possíveis impactos positivos com a cultura do grão de bico são: a) econômicos – 
aumento das exportações e diminuição das importações do grão; benefícios de produtividade e 
redução de custos dos produtores; b) sociais – decréscimo de preços no mercado interno e 
aumento do seu consumo pela população; c) ambientais – comparando com o feijão, se utilizam 
menos fertilizantes e defensivos, diminuindo o impacto negativo no ambiente.   O grão-de-bico 
está presente na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Conforme a 
estimativa de pesquisadores e associações de classe estima-se atualmente uma área de 12.000 
hectares ao todo de grão-de-bico, levando-se em consideração todas as variedades já 
desenvolvidas pela Embrapa e que são responsáveis por praticamente toda a área plantada. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

Se aplica: sim ( X ) não (   ) 
 

No Brasil, o cultivo do grão-de-bico tem tomado destaque, visto que sua produção saiu de 
praticamente zero para algo em torno de 6.500 hectares em 2018, somente no Planalto Central 
(Distrito Federal, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso), respondendo por uma produção 
próxima a 10.000 toneladas, quase 80% do consumo interno. Cabe lembrar que praticamente 
todas as variedades de grão-de-bico plantadas no país se originam de materiais desenvolvidos pela 
Embrapa. Os benefícios econômicos serão calculados apenas para a variedade Aleppo, sabendo 
que estes benefícios são bem maiores considerando que toda a cadeia da leguminosa é abastecida 
com materiais da Embrapa. Todavia, apesar de a cultura estar sendo introduzida com êxito, o 



 

 

consumo interno permanece baixo. A principal resposta pode estar entre a disparidade do preço 
pago ao produtor, algo em torno de R$ 2,40 por kg e o preço que chega à ponta final da cadeia, 
variando de aproximadamente R$ 17,00 a R$ 38,00 por kg. 

Como o produto sai beneficiado, o frete é pago na origem, ou seja, pelo produtor (frete CIF 
– em português: custo, seguro e frete), chega à empacotadora e segue para os centros de 
comercialização até o consumidor final, é de se esperar uma redução nos preços ao varejo. Para 
uma boa governança de custos da cadeia, um aumento de apenas 100% do preço pago ao 
produtor até o consumidor, provavelmente garantiria um aumento do consumo da leguminosa e 
uma justa repartição de ganhos ao longo da cadeia. 

 
                                      Foto 5: Planta do grão de bico  

 
                                      Fonte: Bueno (2019) 
 

Assim, acredita-se que o preço ofertado ao consumidor precisa ser mais atrativo, para que 
mais pessoas tenham conhecimento e acesso ao grão-de-bico. Desta forma, o consumo 
aumentaria internamente e daria equilíbrio ao sistema produtivo toda vez que esta commodity 

sofresse alguma baixa no mercado internacional, como aconteceu em 2018. 
Para o cálculo dos benefícios econômicos, serão comparadas as variedades Cícero e 

Aleppo, em termos de incremento de produtividade, redução de custos e agregação de valor. A 
variedade Cícero é uma cultivar mais antiga, que se adaptou bem às condições edafoclimáticas do 
Brasil Central. Nesta região, a cultura se desenvolve bem no período seco de inverno, em locais de 
maiores altitudes, necessitando de irrigação suplementar. Embora seja uma cultura totalmente 
mecanizada, o grão de bico Cícero apresenta porte semi-ereto, apresentando prostração ao final 
do ciclo, dificultando a colheita e reduzindo a produtividade. Em ensaios de competição de 
cultivares conduzidos em Santo Antônio de Goiás – GO e Brasília-DF, BRS Cícero apresentou 
rendimentos de 1.300 a 2.000 kg/ha, com ciclo médio de 110 dias (Embrapa Hortaliças, 2015). 

A variedade Cícero produz cerca de 30% a menos que o Aleppo. Entretanto, produz grãos 
mais calibrosos, com cerca de 30% classificados em peneira de 10mm. Os maiores grãos da 
variedade Aleppo situam-se em média com diâmetro de 8mm. Cerca de 10% da produção de 
ambas as variedades são classificados como refugo. Conforme a opinião de um produtor, a 
preferência da indústria por grãos maiores (do tipo mexicano de 12mm) não é totalmente 
justificável, tendo em vista que boa parte do grão-de-bico é consumido na forma de pastas e 
outras receitas, com a sua forma original transformada. A organização da cadeia produtiva é 
fundamental para estabelecer uma estratégia de comercialização. Uma alternativa viável seria 
priorizar materiais com maior produtividade, como o Aleppo, e trabalhar com grãos de calibre 
menor e com um preço mais acessível para a população nas gôndolas dos supermercados. 
 



 

 

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

 
Os sistemas de produção adotados interferem diretamente na produção esperada da 

lavoura de grão de bico. Segundo informações de produtores da região de Cristalina-GO, 
importante pólo de agricultura irrigada no país, a produtividade no sistema irrigado de pivô 
central, pode chegar a 2,5 toneladas por hectare. Por outro lado, se o grão-de-bico for plantado 
como cultura de segunda safra, nesta mesma região, a produtividade por hectare dificilmente 
ultrapassa 1,5 toneladas. Embora ainda não tenham sido estabelecidos protocolos para definição 
da época mais indicada para o plantio do grão-de-bico, produtores mais experientes entendem 
que na região do planalto central, a época mais indicada para o plantio é final de março até a 
primeira quinzena de abril, para um ciclo de aproximadamente 110 dias no sistema irrigado. 
 Para o cálculo do rendimento da nova tecnologia, consideramos uma média da 
produtividade entre o sistema irrigado e o de segunda safra, pois o grão-de-bico também tem sido 
plantado como cultura de sequeiro, embora a maior área plantada seja no sistema de pivô central. 
A formação do preço de venda do grão-de-bico envolve muitas variáveis, principalmente em 
função das oscilações no mercado internacional. O preço unitário para o cálculo dos benefícios 
econômicos levou em consideração os preços pagos pela indústria para compra de grãos. Todavia, 
boa parte dos produtores de grão-de-bico comercializam a produção para outros agricultores 
como sementes certificadas, a partir de campos de produção registrados no MAPA. Para os 
produtores de sementes com registro no RENASEM, esta opção é mais viável atualmente, tendo 
em vista que a cultura se encontra em franca expansão e, portanto, a demanda por sementes 
certificadas são cada vez maiores. Para o produtor, a receita com a venda de grãos para a indústria 
variou neste último ano de R$ 3,00 a R$ 4,00 por quilo. Por outro lado, o produtor que vende 
sementes certificadas pode auferir uma receita por quilo de até R$ 10,00.  
 Para o desenvolvimento da tecnologia, a fim de considerarmos a participação da Embrapa, 
foi fundamental também a participação do ICARDA, instituição de pesquisa da Síria, e os trabalhos 
pioneiros da empresa Agrogarbanzo, em parceria com a Embrapa, validando cultivares e ajudando 
a estabelecer padrões técnicos da cultura para a região do Planalto Central. Os dados referentes a 
área de adoção da tecnologia foram fornecidas por esta empresa. 
 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade  
 

Ano 

Rendimento 
Anterior/ 

UM  

Rendimento 
Atual/ 

UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho 
Unitário  
R$/UM 

Participa
ção da 

Embrap
a %  

Ganho Líquido 
Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Adoção 

(UM) 

Benefício 
Econômico 

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

 2015 900 1.300 2,50 - 1.000 70% 700 30 21.000 

 2016 1.190 1.400 2,60 - 546 70% 382 108 41.277 

 2017 1.250 1.700 3,00 - 1.350 70% 945 216 204.120 

 2018 1.300 1.700 2,50 - 1.000 70% 700 2.495 1.746.500 

 2019 1.300 1.800 3,50 - 1.750 70% 1.225 510 624.750 

 
 
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 
 
 

Se aplica: sim ( X )   não (   ) 
 
A cultura do grão-de-bico é uma cultura com baixo custo de produção, comparativamente 

a outras pulses, ou outros grãos como milho ou soja, culturas consolidadas nas principais regiões 
produtoras do país. Entretanto, este custo é muito variável de acordo com o sistema utilizado, seja 



 

 

irrigação com pivô central em sistema de plantio direto, sistema orgânico, etc. Estimativas de 
produtores de Mato Grosso calculam que o custo de produção de um hectare gira em 
aproximadamente R$ 2.600,00, sendo o resultado final mais rentável que o milho safrinha, que é a 
cultura mais importante após a colheita da soja na região. Para efeito de comparação com outra 
cultura, estudos da Conab demonstram que o feijão irrigado em sistema de plantio direto, na 
região de Unaí-MG, incorre em custos totais por hectare em torno de R$ 6.900,00, ou em custos 
operacionais em torno de R$ 3.900,00. Para o grão de bico irrigado, os custos operacionais situam-
se em torno de R$ 3.500,00 na região de Cristalina-GO. 

A partir de informações coletadas com produtores, em Goiás e Minas Gerais, o custo de 
produção do grão de bico situa-se entre R$ 2.500,00 a R$ 2.800,00 na safra do último ano no 
sistema de segunda safra, conforme informações dos produtores entrevistados. Mais rentável em 
terras mineiras, onde a produtividade média por hectare foi até cinco vezes superiores à do 
restante do mundo, o grão-de-bico é uma cultura promissora também do ponto de vista 
financeiro. Da mesma maneira, produtores do oeste baiano consideram que o custo de grão de 
bico seja 40% menor do que o feijão para aquela região.  

Obviamente, a decisão do produtor em optar por determinada cultura envolve muitos 
outros fatores além dos custos de produção e médias de preços pagos.  A ideia inicial, segundo os 
produtores entrevistados, é introduzir a cultura como opção de diversificação das espécies já 
cultivadas pelos produtores locais e ir expandindo ano a ano a área plantada de grão de bico. 

 
Quadro 2: Coeficientes técnicos cultura do grão-de-bico 

Coeficientes técnicos para o cálculo do custo de produção de 1 hectare de grão de bico 

Grupo Especificação   Unidade Quantidade 

Operações  

Preparo do solo 

limpeza d/h 3,0 

aração h/m 3,0 

gradeação h/m 2,0 

nivelamento h/m 1,5 

cons. de solo h/m 2,0 

dist. calcário h/m 1,0 

Semeadura 
aplic. herbicida h/m 1,0 

adubação h/m 2,0 

Tratos culturais 
irrigação mm 400,0 

aplic. defensivos h/m 1,0 

Insumos 

  

calcário t 4,0 

sementes kg 140,0 

adubo (4.30.16) kg 400,0 

inoculante kg 2,0 

herbicidas l ou kg 3,0 

inseticidas  l    0,5 

fungicidas l 1,0 

Outros 
  

sacaria und. 20,0 

frete interno h/m 1,0 

Fonte: NASCIMENTO, W.M. 
 

Comparativamente com a variedade Cícero, o plantio do grão-de-bico Aleppo apresenta 
custos semelhantes. Porém, os produtores relatam uma redução nos gastos com defensivos 
químicos para o controle de fungos e outras doenças de solo para a variedade Aleppo. O Cícero é 



 

 

um grão apreciado pela indústria pelo seu tamanho, mas que apresenta alguns problemas de 
controle sanitário durante a condução da lavoura, ocorrência que ainda está sendo estudada. A 
economia em fungicidas pode ser de até 1,5 L por hectare ao longo dos 4 meses. Isto representa 
uma economia de aproximadamente R$ 190,00 para o produtor por hectare. 
 
Tabela B - Benefícios Econômicos por Redução de Custos  

Ano 

Custos 
Anterior 
Kg/UM 

Custo 
Atual 

Kg/UM 

Economia 
Obtida  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 

(UM) 

Benefício 
Econômico  

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

2015 2.430 2.295 135 70% 94 30 2.835 

2016 2.560 2.410 150 70% 105 108 11.340 

2017 2.700 2.540 160 70% 112 216 24.192 

2018 2.850 2.670 180 70% 126 2.495 314.370 

2019 3.000 2.810 190 70% 133 510 67.830 

 
 

3.1.3. Análise dos impactos econômicos 

 
Os impactos econômicos da cultura do grão-de-bico no Brasil já são evidentes, embora 

ainda esteja em expansão nas diferentes regiões do país. O aumento da área cultivada dependerá 
de vários fatores. A variedade Aleppo é a mais plantada devido aos evidentes ganhos de 
produtividade. Por outro lado, estudos e pesquisas serão importantes para avaliar os melhores 
genótipos para cada região. Do lado da ponta da cadeia, é necessário que o grão-de-bico seja 
acessível para boa parte da população, pois os preços nas gôndolas dos supermercados não são 
atrativos comparando-se com produtos substitutos. Também são muitos os desafios para superar 
as barreiras alfandegárias, de modo que o grão-de-bico brasileiro ganhe o mercado asiático, o 
principal comprador desta pulse. 

Se o valor pago pela indústria aos produtores brasileiros ainda não é o ideal, a cultura ainda 
assim cresce a cada ano, pois aqueles agricultores de maior nível tecnológico têm produzido 
campos para produção de sementes e vendendo sementes certificadas para atender esta 
crescente demanda de novos produtores de grão-de-bico.  

Conforme a entrevista deste segmento apontou, a indústria tem preferência por grãos de 
12 mm, do tipo mexicano. Por este motivo, este setor normalmente compra diretamente de 
importadores. Mas isto também incorre em custos tributários, pois na importação há impostos e 
taxas de capatazia (movimentação de cargas e mercadorias em portos), licença e taxa Siscomex, 
que é devida no ato de registro da Declaração de Importação (DI). Nas compras nacionais, há 
incidência de ICMS. Para vender o produtor acabado, a indústria arca com os tributos do ICMS e 
IPI. Por outro lado, atualmente as indústrias de farinhas já estão testando o produto, o que pode 
vir a aumentar a demanda por grão-de-bico de qualquer tamanho.  

Resolvendo este entrave tributário e de governança da cadeia produtiva, o grão-de-bico 
deverá retomar o aumento da área plantada no país, que sofreu uma baixa no ano de 2019. Por 
outro lado, os impactos econômicos já são grandes, pois devemos considerar que o programa de 
melhoramento de grão-de-bico e leguminosas da Embrapa já abarca todas as variedades 
atualmente disponíveis no mercado. 

A cultivar Aleppo parece ser o genótipo mais adaptado às condições de cerrado, com ótima 
produtividade. Além disso, a cultivar tem dupla aptidão, tanto para o processamento industrial 
(grãos reidratados e conservas) quanto para o consumo de grãos secos. Entretanto, novas 
cultivares deverão ser lançadas pela Embrapa, adaptadas a condições ambientais diversas e com 



 

 

maior aptidão industrial. Mesmo assim, a cultivar Aleppo deverá manter boa parte da área 
plantada devido a sua intrínseca versatilidade e desempenho a campo. 
 

3.2. Custos da Tecnologia 
 

3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (Exemplo 1999/2019) 

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2010 50.935  3.544 22.639  77.118 

2011 50.935  4.169 24.402  79.506 

2012 19.318  4.304 27.397  51.019 

2013 19.318 29.700 6.887 29.099  85.004 

2014 19.318 29.700 7.123 28.341  84.482 

2015   7.200 32.083 2686 41.969 

2016   6.539 34.046 2686 43.271 

2017   6.334 31.873 2686 40.893 

2018   5.546 33.435 1343 40.324 

2019     1343 1.343 

 
 

3.2.2. Análise dos Custos 
 

Os custos envolvidos no desenvolvimento da tecnologia grão-de-bico Aleppo foram 
relativamente pequenos ante a importância dos benefícios percebidos com o lançamento das 
cultivares adaptadas às condições do Planalto Central. Estes custos começaram a incorrer a partir 
do ano de 2009, quando o Centro Internacional de Pesquisa em Áreas Áridas (ICARDA), através do 
seu Diretor Geral, enviou três lotes contendo ensaios internacionais de Leguminosas e Cereais. O 
ingresso dos genótipos de grão-de-bico se constituiu como uma forma de doação de germoplasma 
por parte do ICARDA, dado a orientação por parte da instituição síria de que o 
registro/lançamento destas cultivares de leguminosas deveria obedecer às exigências do Brasil, 
como foi feito. Entretanto, não se pode desprezar a crucial importância deste centro estrangeiro 
na colaboração para o desenvolvimento destas cultivares e de outros materiais que ainda virão a 
ser lançados, resultado desses primeiros testes. 

Nos anos agrícolas de 2010 a 2012, os genótipos de grão de bico foram avaliados em sete 
ambientes distintos de cultivo, com o intuito de verificar a aptidão agronômica deste 
germoplasma às diferentes condições de cultivo no DF. Após estas avaliações, em 2013, foram 
selecionadas três linhagens para testes de validação. Em complemento a estes testes, em 2014 
foram realizados outros ensaios de validação, em áreas de produção comercial do DF, visando a 
tomada de decisão de lançamento destes genótipos como cultivares de grão de bico, dentre elas a 
Aleppo. 

Relativo aos custos de pessoal atuaram na equipe três pesquisadores da Embrapa 
Hortaliças, um técnico, dois assistentes de campo, um assistente da unidade básica de sementes e 
um assistente de laboratório. Os custos foram estimados com base nas horas trabalhadas pela 
equipe durante o ciclo da cultura durante 3 anos de desenvolvimento da cultivar e o valor da hora 
média para cada cargo analisado. Esta equipe esteve diretamente envolvida com o melhoramento 
durante os anos de 2010 a 2014, com diferentes horas de dedicação de cada empregado. 
 Referente aos gastos com a geração da tecnologia, estimados com base no orçamento dos 
subprojetos, não houve recursos destacados no SEG – Sistema Embrapa de Gestão, sistema 
gerencial da carteira de projetos. Todavia, foram captados recursos do Governo do Distrito Federal 



 

 

por meio do programa de apoio à pesquisa científica – FAP-DF. Ao todo, incluindo valores de 
custeios e investimentos, a proposta teve o montante de R$ 59.400,00 em dois anos de projeto. 

Para os cálculos de depreciação e de administração foi necessário atribuir um percentual 
que representasse a tecnologia no esforço de pesquisa do centro ao longo dos anos de 
desenvolvimento da tecnologia. Para se chegar a este índice, essa distribuição foi feita com base 
no valor dos gastos da equipe envolvida no desenvolvimento da tecnologia com o total de gastos 
de pessoal do centro de pesquisa. Assim, comparando-se o valor da folha de pagamento do centro 
de pesquisa com os valores gastos com a equipe envolvida no desenvolvimento da tecnologia, 
calculamos um percentual de 0,05% de gastos atribuídos à administração com o projeto.  
 A depreciação foi calculada a partir do relatório de Movimentação de Bens (PA0540) do 
Sistema Integrado de Patrimônio da Embrapa (ASI). Ao valor anual da depreciação de todos os 
bens do centro foi aplicado o mesmo índice calculado para os gastos de administração. Para isso, 
foram levantados os gastos anuais com as despesas fixas: energia, vigilância, limpeza, internet, 
etc; com os campos experimentais: contas de insumos, defensivos, fertilizantes e materiais de 
laboratório; pessoal da área administrativa e combustível. 

Por fim, foram estimados os custos de transferência de tecnologia a partir de 2015, ano do 
lançamento da tecnologia. Basicamente, os gastos de TT referem-se à elaboração de folders para 
divulgação e os gastos com os analistas de Transferência em feiras anuais em que a tecnologia 
grão de bico Aleppo esteve presente. Esta acertada estratégia de lançamento de uma cultivar, seja 
com a importação de linhagens e com a escolha de um parceiro inserido na cadeia produtiva,  
representou custos muito baixos de desenvolvimento e prazo muito curto para obtenção da 
cultivar BRS Aleppo. 
 
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%) 

37,24% 4,81 R$ 1.376.676,16 

 
O desenvolvimento da tecnologia em pouco tempo, somado à capacidade de articulação 

dos pesquisadores com as instituições parceiras desse programa, permitiu que a tecnologia grão-
de-bico Aleppo proporcionasse resultados econômicos positivos em um curto período de tempo. 
Não se pode olvidar que esta rentabilidade deve ser estendida a todos os materiais desenvolvidos 
pelo programa que serão objeto de estudos posteriores pela Embrapa. Devido a este expertise dos 
pesquisadores da Embrapa Hortaliças, foi possível que a tecnologia fosse desenvolvida a um custo 
muito baixo comparando-se com o retorno desses investimentos, ou seja, foram rapidamente 
amortizados.  

A TIR - taxa interna de retorno, que é uma taxa hipotética que torna o Valor Presente 
Líquido igual a zero, é de 37,24% e se mostra muito superior à TMA –Taxa Mínima de Atratividade 
do investimento, que é de 6%. O valor presente líquido do projeto já se tornou positivo logo após 
três anos do lançamento da tecnologia, no ano de 2018.  Provavelmente, tendo em vista a 
perspectiva de crescimento da adoção da tecnologia por produtores, da demanda industrial para 
um mercado consumidor ávido por produtos com excelente qualidade nutricional, é de se esperar 
um aumento ainda maior do retorno do projeto para os próximos anos.  

Sob o enfoque econômico, este programa de melhoramento é um sucesso pelo prazo curto 
de retorno de investimento e os ótimos ganhos econômicos por área plantada.  

 



 

 

3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEN 

Agrícola Agrogarbanzo 

Empresa de extensão rural do Distrito Federal – EMATER/DF 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas – Icarda 

 
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 Sim - 0,00 0,00 

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

3. Consumo de água Sim - 3,00 3,00 

4. Uso de insumos agrícola  Sim - 6,50 6,50 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não - 0,00 0,00 

6. Consumo de energia Sim - 2,50 2,50 

7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia Sim - 0,00 0,00 

8. Emissões à atmosfera Sim - 0,00 0,00 

9. Qualidade do solo Sim - 5,00 5,00 

10. Qualidade da água Sim - 0,00 0,00 

11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim - 0,00 0,00 

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

O Grão-de-bico têm ganhado espaço como um cultivo com bom valor agregado para 
rotação de culturas em grandes áreas de produção, principalmente durante o outono no cerrado 
brasileiro Por essa razão, todos os produtores entrevistados (10 ao todo) foram do tipo patronal 
(médio e grande). Mais especificamente, são produtores de grãos que estão testando culturas 
promissoras, principalmente para segunda safra e cultivo irrigado. Todavia, alguns tem testado a 
cultura em sistema orgânico de produção. 

O grão-de-bico é uma planta que apresenta boa tolerância à períodos secos, sendo seu 
cultivo bastante difundido em regiões áridas e semiáridas do planeta, como o norte da África e a 
Ásia Ocidental A cultura do grão-de-bico, quando comparada a outras pulses ou grãos, apresenta 
menor necessidade hídrica ao longo do seu ciclo fenológico. Estima-se que a cultura apresente 
necessidade hídrica em torno de 200 mm de água durante todo o seu ciclo produtivo, valor 
considerado baixo. Deve-se fazer a ressalva, entretanto, de que a curva de absorção de água dessa 
cultura para condições de cerrado ainda não foi definida, devendo esta ser uma das prioridades da 
pesquisa com a cultura nos próximos anos. A maior necessidade de água se dá nos estágios iniciais 
pós-plantio devido ao tamanho da semente. Experimentos recomendam aplicar uma lâmina 
líquida de água de 15-20 mm após a semeadura em solo seco e daí até a completa emergência 4-6 
mm a cada dois dias. A partir desse ponto deve-se irrigar apenas uma vez por semana. As 
características mencionadas fazem com que o Grão-de-bico seja uma cultura alternativa às plantas 
normalmente utilizadas para rotação de culturas no cerrado brasileiro e que são mais exigentes 
em água. Quando comparado a essas culturas o grão-de-bico Allepo apresenta boa redução no 
consumo de água (Coeficiente de impacto igual a 3,00), relatado unanimemente pelos 
entrevistados.  

A reduzida necessidade hídrica leva o cultivo do Grão-de-bico Allepo a consumir menos 
água e, consequentemente, reduzir a demanda energética (Coeficiente de impacto igual a 2,50) . 



 

 

O grão-de-bico, embora apresente reduzida necessidade hídrica, ainda assim demanda energia 
devido à utilização de irrigação suplementar, em sistema de pivô central, para plantio realizado no 
final da estação do outono, na região do Planalto Central.  

O grão-de-bico Allepo também é tido como uma cultura de rotação, sendo útil para o 
controle de fungos e patógenos de solo. Ainda apresenta rusticidade elevada, com menor 
necessidade de insumos químicos como fertilizantes e agrotóxicos. Essa menor necessidade foi 
relatada como expressiva pelos entrevistados, sendo a Média Geral igual a 6,50. Chama atenção o 
fato de o Grão-de-bico ser uma leguminosa para a qual ainda há pouco estudo sobre inoculantes. 
Ensaios prévios têm sido conduzidos pela Embrapa Hortaliças, o que pode gerar ainda maior 
economia no uso de insumos químicos.  

Com relação à qualidade do solo, o grão de bico se adapta melhor a solos de textura leve, 
com pH na faixa de 5,5-6,5. Prefere solos profundos, friáveis e ricos em matéria orgânica. Solos 
com problemas de drenagem prejudicam o desenvolvimento radicular e favorecem o 
aparecimento de doenças. Em geral, o preparo de solo convencional, composto de uma aração 
profunda e duas gradagens, atende perfeitamente às exigências do grão de bico. Também, há uma 
sensível redução de NPK comparativamente a outras culturas. Conforme dados coletados da 
Agrícola Garbanzo, de uma maneira geral, solos do Cerrado, com teores médios de argila, terão 
sua necessidade por tonelada de grão-de-bico produzido, de cerca de 8kg de P2O5, 60kg de 
Nitrogênio e 45kg de Potássio. 

 

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

12. Qualidade do produto Sim - 0,13 0,13 

13. Capital social Sim - 0,00 0,00 

14. Bem-estar e saúde animal  Não - 0,00 0,00 

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

 
No aspecto respeito ao consumidor, há um impacto positivo no critério de qualidade do 

produto da tecnologia grão de bico Aleppo. Isto é possível devido a uma menor exposição a 
resíduos químicos no cultivo desta leguminosa em relação a outras culturas. A variedade Aleppo 
também propicia uma menor aplicação de agrotóxicos para o controle de patógenos de solo do 
que a variedade Cícero. 
 
Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

15. Capacitação Sim - 1,41 1,41 

16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim - 0,78 0,78 

17. Qualidade do emprego/ocupação Sim - 0,56 0,56 

18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 
- 0,00 0,00 

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

O desenvolvimento da cultura do grão-de-bico no Brasil, nos últimos 10 anos, aumentou a 
quantidade de pesquisas a fim de compreender o desempenho da cultura em solo brasileiro e 
também para seleção de melhores genótipos. Isto impactou o critério de trabalho e emprego, 
especialmente no tipo e nível de capacitação. Já existe alguma pequena alteração na qualificação 
e oferta de trabalho, aumento de cargos no nível técnico e superior, principalmente devido aos 
acordos de parceria entre produtores e contratos com a indústria. 



 

 

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento Sim - 4,13 4,13 

20. Valor da propriedade  Sim - 1,81 1,81 

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

O principal critério impactado neste aspecto é a geração de renda do estabelecimento. A 
variedade Aleppo garante uma estabilidade de produção, além de uma excelente produtividade 
por hectare do que outras variedades desta leguminosa. A lucratividade por área do cultivo de 
grão-de-bico também é um fator a ser considerado pelo produtor para opção de plantio da 
cultura. De acordo com o sistema utilizado, irrigação ou segunda safra, e a região em estudo, o 
resultado econômico pode ser bem diferente. A partir de dados coletados, como referência, o 
lucro operacional da variedade Aleppo, na região de Cristalina-GO se situa entre R$ 750,00 a R$ 
1.500,00 por hectare tomando-se a média dos preços pagos ao produtor no ano de 2019. Como 
comparação, em 2019, que foi um ano atípico, mas favorável para o milho safrinha em Mato 
Grosso, o lucro operacional da cultura se situou em torno de R$ 700,00. O impacto no critério 
Valor da propriedade refere-se aos preços de produtos e serviços, principalmente aos produtores 
que conseguem alguns contratos com indústria ou venda direta, no caso de produtores orgânicos. 
 
Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim - 0,19 0,19 

22. Segurança alimentar Sim - 4,81 4,81 

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

O grão-de-bico está entre as leguminosas mais cultivadas no mundo. Entretanto, mais de 
90% da produção está concentrada na Ásia, sendo que a pequena produção brasileira ainda é 
insuficiente para atender o consumo interno, havendo necessidade de se importar quantidades 
crescentes do produto. O aumento do plantio e consumo do grão-de-bico torna-se, assim, uma 
questão de segurança alimentar para o país. Os atributos de garantia e quantidade de alimento 
produzido são modificados pela avaliação deste aspecto. Todavia, o grão-de-bico é essencialmente 
importante na questão de qualidade nutricional do alimento. 

Esta leguminosa normalmente é consumida cozida, sendo misturada a outros alimentos 
como hortaliças, carnes, molhos e condimentos. Os grãos descascados e triturados são 
empregados para fazer sopas, pastas ou sobremesas. A farinha de grão-de-bico pode ser usada 
como ingrediente na fabricação de pães e bolos ou na formulação de alimentos infantis destinados 
à recuperação de crianças desnutridas e afetadas por diarreia crônica. Esta diversidade culinária 
demonstra a versatilidade do grão-de-bico para composição de diferentes pratos e a possibilidade 
de utilização deste grão nos programas de merenda escolar para escolas públicas. 

Além disso, contém uma proteína de alto valor nutritivo e boa digestibilidade. A fração de 
lipídeos contém alto teor de ácidos graxos insaturados (oleico e linoleico), o que é vantajoso nas 
dietas para reduzir o colesterol. É ainda ótima fonte de minerais (Fósforo, Magnésio, Ferro, 
Potássio, Cobalto e Manganês) e vitaminas do complexo B (Nascimento, 1998). 
 
Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim - 1,81 1,81 

24. Condição de comercialização Sim - 2,06 2,06 

25. Disposição de resíduos  Sim - 0,63 0,63 



 

 

26. Gestão de insumos químicos Sim - 0,28 0,28 

27. Relacionamento institucional Sim - 1,72 1,72 

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

No aspecto gestão e administração, não houve grandes alterações nestes critérios porque 
o grão-de-bico é uma cultura que vem sendo desenvolvida em propriedades que já possuem uma 
eficiente gestão, pois em geral são médios e grandes produtores de grãos que vem testando esta 
nova opção de cultivo. No entanto, é também uma opção muito interessante para pequenos 
produtores, especialmente orgânicos, pois eles podem comercializar a leguminosa diretamente 
em feiras e mercados orgânicos, conseguindo margens de comercialização muito grandes. Um 
produtor de São Paulo, por exemplo, relatou ter testado e comercializado o quilo do grão-de-bico 
orgânico a um preço médio de R$ 17,00 na última safra. Esta melhor condição na venda também 
impulsiona melhorias na certificação e rotulagem do produto. 

 

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 
Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico - 2,97 2,97 

Índice de Impacto Social - 1,55 1,55 

Índice de Impacto Ambiental - 1,60 1,60 

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

 

 Os produtores de grão-de-bico em sua maioria são de médio e grande porte. São 
agricultores que estão testando uma cultura alternativa de sequeiro ou para irrigação. Portanto, 
não há impactos sociais significativos na dimensão do estabelecimento rural. O índice de impacto 
social de 1,55 se deve principalmente às capacitações para manejo da cultura e empregos 
temporários na indústria.  
 Com relação ao impacto econômico (2,97), a cultura se destaca pelo baixo custo de 
produção, associado à valoração do quilo do grão-de-bico no mercado. Entretanto, devido às 
oscilações de mercado, as importações e outras questões tributárias e legais, o grão-de-bico 
também sofre variação de preço como as outras leguminosas, o que pode comprometer este 
indicador em futuras avaliações.  O caminho ainda é longo para a definitiva inserção do produto 
para o consumidor brasileiro e a organização desta cadeia produtiva. 
 
4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

- 1,71 1,71 

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

A cultura do grão de bico, em especial a variedade Aleppo, a mais plantada, ainda é uma 
cultura em expansão no país. Para a agricultura empresarial, os impactos sociais não são 
fortemente impactados. No entanto, há uma perspectiva que esta pulse seja amplamente adotada 
por pequenos e médios produtores, em sistema orgânico, acompanhando as tendências por uma 
alimentação com menos proteína de origem animal e o crescimento do veganismo em grandes 
centros urbanos. A qualidade nutricional do grão de bico poderá ser um fator para garantir a 
almejada segurança alimentar de áreas ainda subdesenvolvidas do Brasil. Com relação ao aspecto 
emprego, a cadeia produtiva do grão de bico deverá propiciar nos próximos anos, considerável 
aumento quantitativo de postos de trabalho no setor industrial e nas unidades de beneficiamento 
dos diversos produtos possíveis de serem transformados a partir do grão. 
 Pelo lado ambiental, esta cultura se apresenta como uma ótima opção com ganhos 
econômicos conjugados para a rotação de culturas. Grandes produtores têm investido em opções 



 

 

rentáveis para as extensas lavouras de soja e milho, como meio de descanso do solo para 
diminuição de pragas e doenças de difícil controle, como os nematoides. Entretanto, apesar de ser 
plantado ao final do período chuvoso, o grão de bico também convive com problemas sanitários 
importantes como o Cylindrocladium, Fusarium e Sclerotiumrolfsi e Ralstonia. Atenção especial 
deve ser dada também às plantas daninhas. Elas interferem negativamente na produção comercial 
de grãos e sementes, na medida em que competem com a cultura principal por fatores como 
espaço, radiação solar, água, nutrientes e gases. Competidora fraca, a cultura necessita deste 
cuidado inicial para que possa se estabelecer rapidamente, antes que as invasoras a dominem. 
Porém, este problema pode ser minimizado com o estabelecimento do sistema de plantio direto, 
que é facilmente adaptável para a cultura do grão de bico. Além disso, espera-se que as pesquisas 
envolvendo melhoramento, fitotecnia, sistemas de manejo, ajudem a diminuir ainda mais a 
pegada ambiental da cultura do grão de bico. 
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 

 
Ainda não existem impactos significativos na quantidade de empregos gerados com a 

tecnologia grão-de-bico Aleppo, comparativamente a outras variedades ou até mesmo de culturas 
diferentes.  

Primeiramente, a área plantada de grão-de-bico no país ainda é relativamente pequena, 
em comparação com a cultura de grãos como a soja ou o milho. Embora a tecnologia BRS Aleppo 
já tenha impacto econômico relevante para os produtores, o aumento quantitativo de empregos 
por hectare não se modifica consideravelmente. A unidade tem realizado levantamentos de 
geração de empregos na indústria, porém os dados ainda não são conclusivos. 
 
 
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 Sim 0,20 - 0,20 

2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sim 0,66 - 0,66 

3. Know-who Sim 0,06 - 0,06 

4. Grupos de estudo Sim 0,40 - 0,40 

5. Eventos científicos Sim 0,73 - 0,73 

6. Adoção metodológica Sim 0,60 - 0,60 

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

 

A capacidade relacional da equipe responsável pelo desenvolvimento da tecnologia grão de 
bico Aleppo foi fundamental para a chegada dos primeiros materiais do International Center for 

Agricultural Research in Dry Areas – ICARDA, em 2010. Nesta época, essas linhagens chegaram ao 
Brasil, sendo posteriormente encaminhadas ao serviço de quarentena da Embrapa Recursos 
Genéticos – Cenargen. Já no ano de 2011, iniciaram-se os ensaios em áreas de validação com a 
empresa Agrogarbanzo. Também cabe aqui ressaltar a co-participação da Universidade de Brasilia 
– UnB, tendo em vista que a seleção desses genótipos pela empresa parceira foi objeto de uma 
dissertação de mestrado nesta instituição pública. 
 Dessa forma, desde a avaliação em campos experimentais, as validações comerciais e os 
testes de aptidão para processamento industrial, o grão de bico Aleppo envolveu uma rede de 



 

 

pesquisa e colaboradores para a solução tecnológica. Ao todo, este aspecto do desenvolvimento 
institucional, recebeu a pontuação de 2,7 somando-se os respectivos critérios deste aspecto. 
 
Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

7. Diversidade Sim 0,73 - 0,73 
8. Interatividade Sim 2,40 - 2,40 
9. Know-who Sim 0,00 - 0,00 
10. Fontes de recursos Sim 0,33 - 0,33 
11. Redes comunitárias Sim 0,46 - 0,46 
12. Inserção no mercado Sim 2,40 - 2,40 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Da mesma forma que o aspecto anterior, o aspecto relações com os interlocutores é 
razoavelmente impactado na avaliação institucional dessa tecnologia. Os critérios mais alterados 
nesta avaliação foram: a inserção no mercado, a diversidade e a interatividade. Desde a liberação 
do material da quarentena do Cenargen, a Embrapa Hortaliças celebrou contrato de parceria com 
uma empresa inovadora da cadeia produtiva de grãos. Este parceiro realizou testes em diferentes 
condições de manejo, e também buscou testar o material para processamento industrial.  

Todo este esforço inicial facilitou a introdução deste novo material no mercado brasileiro 
de pulses, pois quando da ocasião do lançamento da cultivar, essas etapas de validações 
mercadológicas já haviam sido superadas. Este aspecto recebeu a pontuação final de 6,3. 
 
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 Sim 0,20 - 0,20 
14. Infraestrutura operacional Sim 0,60 - 0,60 
15. Instrumental operacional Sim 0,26 - 0,26 
16. Instrumental bibliográfico Sim 0,13 - 0,13 
17. Informatização Sim 0,06 - 0,06 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 0,73 - 0,73 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 
 

Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,13 - 0,13 
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,13 - 0,13 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 0,00 - 0,00 
22. Contratações  Sim 0,66 - 0,66 
23. Custeios Sim 0,66 - 0,66 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

A capacidade científica e tecnológica no aspecto instalações e recursos do projeto teve 
impacto relativamente pequeno, em virtude dos poucos recursos financeiros aportados e as 
parcerias firmadas, assim, não foram realizados grandes investimentos em infraestrutura na 
unidade. Todavia, na Embrapa Hortaliças, o programa impactou na melhoria dos processos de 



 

 

beneficiamento e armazenagem de sementes na Unidade Básica de Sementes – UBS da unidade. 
Este aspecto de recursos do projeto recebeu a pontuação de 1,6. 
 
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 Sim 2,13 - 2,13 
25. Experimentos, avaliações, ensaios Sim 3,00 - 3,00 
26. Bancos de dados, plataformas de informação Sim 1,00 - 1,00 
27. Participação em eventos Sim 1,66 - 1,66 
28. Organização de eventos Sim 1,00 - 1,00 
29. Adoção de sistemas de gestão Sim 0,00 - 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

A Embrapa Hortaliças sediou 2 eventos de grande importância para a divulgação da cultura 
de grão-de-bico e outras pulses: I Seminário sobre Hortaliças Leguminosas -  18 a 19 de outubro de 
2016 e o II Seminário sobre Hortaliças Leguminosas -  30 e 31 de agosto de 2018. 

O Chefe-Geral da Embrapa Hortaliças, como representante deste importante Centro de 
Pesquisa da Embrapa, tem participado ativamente como palestrante e congressista de eventos de 
grande repercussão na área, em nível nacional e internacional. Também esteve presente nos 
principais fóruns de feijão e pulses do país. Também destacamos o constante esforço deste 
pesquisador em trazer informações atualizadas da cultura em suas visitas técnicas internacionais. 
Destacamos suas visitas à Estação Experimental Agropecuária – INTA, na Argentina, ao Indian 

Institute of Pulses Research – ICAR e à sede da UPL/Advanta, na Índia. Por tudo isso, este aspecto 
recebeu a maior pontuação da avalição de desenvolvimento institucional: 8,8. 

 
Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

30. Cursos e treinamentos Sim 1,00 - 1,00 
31. Número de participantes Sim 1,00 - 1,00 
32. Unidades demonstrativas Sim 1,00 - 1,00 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação Sim 3,00 - 3,00 
34. Projetos de extensão Sim 0,00 - 0,00 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação Sim 0,16 - 0,16 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Este aspecto da avaliação institucional do grão de bico Aleppo também obteve uma grande 
pontuação: 6,2. A Embrapa Hortaliças sediou 2 eventos de dia de campo de grão de bico. O 
primeiro evento foi o Dia de Campo - Produção de Grão-de-Bico no Cerrado - 24 de agosto de 
2017, em Cristalina-GO, na fazenda Alvorada. O segundo importante evento organizado pela 
Embrapa Hortaliças foi o Dia de Campos de Pulses - 15 de agosto de 2019, na sede da instituição. 
Mato Grosso também recebeu o Dia de Campo de Grão-de-Bico em Campo Novo dos Parecis. 

A variedade BRS Aleppo já foi destaque também em exposições agropecuárias importantes 
do cenário nacional, como é o caso da Agrobrasília, no Distrito Federal e a Tecnoshow Comigo, de 
Rio Verde. A expansão da cultura do grão de bico foi bastante divulgada em exposições na mídia 
televisiva, portais de internet, canais de informação do agronegócio e canais de rádio, inclusive o 
Prosa Rural, o conhecido programa de rádio da Embrapa. Recentemente, foi tema do Programa 
Conexão Ciência da Embrapa, disponível em < https://www.embrapa.br/group/intranet/busca-de-
noticias/-/noticia/47907821/grao-de-bico-e-tema-do-conexao-ciencia>. 



 

 

                                                      
                              Figura 1: Página do sistema de busca no Cortex - Embrapa 

 
                                         Fonte: Cortex (2019)  

 
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        Sim 1,46 - 1,46 
37. Artigos indexados        Sim 0,80 - 0,80 
38. Índices de impacto (WoS)        Sim 0,00 - 0,00 
39. Teses e dissertações        Sim 0,46 - 0,35 
40. Livros/capítulos, boletins, etc.        Sim 0,33 - 0,25 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

O grão de bico já foi objeto de uma extensa produção científica, desde meados da década 
de 80, quando chegaram os primeiros materiais oriundos do México. O BRS Cícero (CNPH 91-008), 
por exemplo, foi selecionado a partir de introduções oriundas deste país. Foram publicados muitos 
artigos em periódicos desde então para entender melhor o comportamento da planta quanto às 
pragas e doenças, nutrição mineral, armazenagem de sementes, manejo de irrigação, entre 
outros. 

Monografias e dissertações sobre o grão de bico têm se tornado mais frequentes na 
comunidade acadêmica e científica brasileira. O próprio desenvolvimento e validação da 
tecnologia BRS Aleppo, objeto deste estudo, foi a partir de uma dissertação de mestrado de um 
parceiro da Embrapa, em que se estudou o desempenho de diferentes genótipos de grão de bico 
em condições de clima do Planalto Central. Também foi objeto de uma dissertação a produção e 
qualidade de sementes de grão de bico em diferentes épocas de plantio e colheita no Norte de 
Minas Gerais. Estão em andamento também a produção de teses de doutorado sobre estudos de 
resistência e levantamento de Helicoverpa armigera na cultura do grão-de-bico. Outro importante 
estudo em dissertação de mestrado diz respeito às características agronômicas do grão-de-bico 
em função da densidade de plantas.  

O impacto mensurado não é maior porque apenas uma pequena parte deste acervo 
documental representa, de fato, estudos relacionados à tecnologia BRS Aleppo. 
 
 
 
 



 

 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

41. Patentes/registros Sim 3,00 - 3,00 
42. Variedades/linhagens Sim 3,00 - 3,00 
43. Práticas metodológicas Sim 0,33 - 0,33 
44. Produtos tecnológicos Sim 1,66 - 1,66 
45. Marcos regulatório Sim 0,00 - 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

O critério patente e registros e variedades/linhagens sofreram alterações neste aspecto. A 
cultivar de grão-de-bico BRS Aleppo está registrada no Registro Nacional de Cultivares – RNC 
desde 17/10/2014, sob a inscrição de número 33233. 
 

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
 

Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 4,97 4,97 

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

 

A média geral da avaliação institucional do grão-de-bico atingiu a pontuação de 4,97 
quando os critérios de impacto dessa dimensão são somados e ponderados. A reativação do 
programa de melhoramento genético de leguminosas na Embrapa e a adaptação dos novos 
materiais de grão-de-bico se mostrou acima das expectativas. Este programa deu grande 
visibilidade à instituição em diversos veículos de comunicação, na comunidade científica e junto ao 
setor produtivo. Impulsionou também a procura de parceiros, indústria e produtores para 
trabalhar com a cultura. Impactos institucionais nas próximas avaliações do material devem ser 
maiores na medida em que vários estudos e pesquisas complementares sobre a cultura do grão-
de-bico avançam no país. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O grão-de-bico é uma leguminosa de clima temperado, mas não havia no Brasil cultivares 
adaptadas para a faixa tropical, o que tornava o país dependente de importação para atender seu 
consumo interno. A cultivar de grão-de-bico BRS Aleppo, introduzida no mercado a partir de 2015, 
apresentou ótima adaptação às condições ambientais brasileiras, bem como elevado nível de 
tolerância aos fungos de solo. Outro aspecto importante na avaliação desta cultivar é a dupla 
aptidão, tanto para o processamento industrial (grãos reidratados e conservas) quanto para o 
consumo de grãos secos. 

Indicada para o Brasil Central, o grão-de-bico BRS Aleppo tem excelente produtividade, de 
até 2.500 quilos por hectare, no sistema irrigado, com custo de produção que pode ser 30 a 40% 
menor que o feijão. Como resultado, a área plantada cresceu bastante nos últimos anos, 
substituindo parte das importações, além de ter boas perspectivas para comercializar o volume 
excedente para os mercados asiáticos. Outro impacto positivo é que a maior oferta de grão-de-
bico nacional pode aumentar seu consumo interno, o que traz vantagens nutricionais, pois é um 
alimento de alto valor proteico (em torno de 21,2 gramas por 100 gramas do grão), alta 
digestibilidade e tem conquistado espaço na culinária, especialmente entre adeptos da dieta 
vegetariana ou vegana. 

Devido ao aumento nos custos de produção e à perpetuação de pragas e doenças nas 
plantações, em razão de cultivos sucessivos da mesma espécie, produtores rurais de Mato Grosso 



 

 

e outros estados buscavam uma cultura alternativa ao milho para a segunda safra do ano, 
conhecida como “safrinha”, no período que dispensa irrigação, assim como produtores de Goiás 
miravam uma nova opção de cultura para a estação do inverno, sob pivô irrigado, em substituição 
ao feijão e ao trigo. Em ambos os casos, o que norteava a busca desses agricultores era uma nova 
cultura que pudesse ser mais barata (com menor custo de produção) e mais rentável, o que faria 
com que eles ganhassem duplamente em termos econômicos. 

Após os testes de validação que comprovaram a viabilidade do grão-de-bico como opção 
de inverno em Goiás e como “safrinha” (ou segunda safra) no Mato Grosso, coube à pesquisa 
desenvolver uma cultivar que pudesse ser competitiva e resistente. Até então, a única disponível 
era a cultivar Cícero, lançada pela Embrapa Hortaliças em 1994 e, apesar de ter grãos de boa 
qualidade, era muito vulnerável a doenças de solo, em especial, a uma doença fúngica chamada 
fusariose, que causava o tombamento das plantas e, em casos severos, a perda total da lavoura. 
 Entretanto, isso não quer dizer que a variedade Aleppo veio para resolver todos os 
problemas de adaptação e domínio da cultura. Ainda existem muitos desafios a superar, que vão 
desde o plantio, o combate às plantas daninhas, que é uma atividade crucial na condução da 
lavoura, até aos entraves comerciais e tributários. Os produtores sabem que o grão-de-bico é uma 
boa opção de plantio, mas sabem que incorrem em novos desafios a cada ano, até que se chegue 
ao melhor sistema de produção para cada região do país.  

Na ponta da cadeia, também não são poucos os desafios para popularizar o consumo no 
Brasil. Para a indústria de grãos secos, os empresários entendem que ainda é necessário encontrar 
um produto com 12mm ou trabalhar com um calibre menor e vender com preço mais barato para 
chamar atenção e popularizar nas gôndolas do supermercado. Infelizmente, a variedade BRS 
Aleppo não atende ao tamanho preferido da indústria, mas pode ser a melhor alternativa para 
esta segunda opção.  

A boa fase do grão-de-bico no que se refere a novos materiais está bem de acordo com o 
momento vivido pelas leguminosas, a partir da decisão da 68ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Com o tema "Sementes Nutritivas para um Futuro Sustentável", a ONU declarou 2016 
como o Ano Internacional das Leguminosas. O Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses vem 
promovendo dias de campo, os chamados Pulse Day, incentivando o encontro de pesquisadores, 
produtores, técnicos e profissionais envolvidos na produção de pulses. Muitos acreditam que uma 
nova fronteira agrícola se abre neste século com o segmento das pulses, incluindo a cultura do 
grão-de-bico. 
 
7. FONTE DE DADOS 
 

Para a avaliação de impactos da tecnologia grão-de-bico Aleppo foram realizados 
diferentes tipos de levantamento de dados e informações. Foram realizadas entrevistas com 
produtores in loco e encaminhado formulário por correio eletrônico a produtores de outros 
estados. Ao todo, foram entrevistadas 8 pessoas, sendo 4 produtores de grande escala; 2 
produtores de média escala, porém orgânicos; e 2 empresários do ramo industrial ou de 
processamento agroindustrial.  

 
Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Cristalina GO   2   2 

Água Fria de Goiás GO   1   1 

Tarumã SP  1    1 

Paracatu    MG          1        1 

Iraí de Minas MG    1   1 



 

 

Nova Prata do Iguaçu    PR          1         1 

Primavera do Leste MT    1        1 

Total   2 6  8 

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

Os produtores estão localizados nos seguintes municípios: Cristalina-GO, Água Fria de 
Goiás, Tarumã-SP, Paracatu e Iraí de Minas-MG, Nova Prata do Iguaçu-PR e Primavera do Leste-
MT. Os formulários foram enviados pela plataforma Google. A plataforma permite que os 
formulários respondidos sejam automaticamente salvos e enviados para posterior análise dos 
dados. 
 
Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Hortaliças DF Brasilia Especialista 3 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
Tabela 9.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Membro da equipe Função 

 1. Carlos Eduardo Pacheco Lima   Avaliação Socioambiental 
 2. Murilo Felipe Bueno                      Avaliação Econômica e institucional  
 3. Marcelo Mikio Hanashiro                             Colaborador técnico  

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

Colaborador Instituição 

 1. Osmar Artiaga                                                      Agrogarbanzo 

 


