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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 

Melão BRS Araguaia 

 
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 
x Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 

 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 

 

No Brasil os melões mais conhecidos pertencem ao grupo inodorus, tipo amarelo, de longa 
conservação pós-colheita. O BRS Araguaia é uma cultivar híbrida de melão (Cucumis melo L.) do 
grupo varietal amarelo desenvolvido em parceria pela Embrapa e Emater-GO. O melão BRS 
Araguaia apresenta elevado potencial produtivo, com frutos doces e saborosos concentrados nas 
classes 6 e 7 (número de frutos por caixa de 13kg), atendendo aos mercados interno e externo. 
Esse híbrido apresenta resistência à raça 2 do oídio (Podosphaera xantii), uma das principais 
doenças da cultura. Há indicativos que o BRS Araguaia possua maior resistência à mosca minadora, 
uma praga que vem causando inúmeros prejuízos na região do Vale do São Francisco (Embrapa, 
2014). 

                                               Fotografia 1: Melão BRS Araguaia 

 
                                                          Fonte: Feltrin Sementes (2019) 
 

De acordo com os produtores locais e um representante local da Feltrin sementes, 
atualmente, na região do Vale, uma das variedades mais plantadas é o melão Gladial, híbrido 
desenvolvido pela empresa holandesa Rijk Zwaan. Estimativas apontam que esta variedade tem 
uma participação de mercado em torno de 90%. Outras variedades plantadas nessa região são:  
10/10, Pele de Sapo, Orange e o melão BRS Araguaia, objeto deste estudo. Na região do pólo 
Mossoró-Açu, o melão mais cultivado é o híbrido Goldex, desenvolvido pela empresa 
Topseed/Agristar.  
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Este estudo fará um comparativo econômico entre as variedades BRS Araguaia e o Gladial. 
Este último apresenta a forma dos frutos redonda ovalada, com peso variando entre 1,8-2,5kg, 
aparência com pele lisa e coloração amarela opaca. Além disso, o fruto tem uma polpa espessa e 
cavidade interna fechada, com sabor e elevado °Brix elevado (Rijk Swaan, 2019).  
 
 

1.4. Ano de Início da Geração da Tecnologia: 2011 

 
1.5. Ano de Lançamento: 2015 

 

1.6. Ano de Início da Adoção:  2017 

 

1.7. Abrangência da adoção: 
 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES  PR  

BA X AM  GO X MG X RS  

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP   

PB  RO   

PE X RR  

PI  TO  

RN   

SE  

 
1.8. Beneficiários 
 

A região do Submédio São Francisco se caracterizava pela presença de produtores 
assentados nas áreas de colonização dos perímetros irrigados e por pequenos e médios 
empresários rurais, localizados no mesmo perímetro. Atualmente, a produção de melão no Vale já 
se encontra mais diversificada, empresas de maior porte produzem melões para comercialização 
do produto em mercados do centro-sul do país e, em alguns casos, até para exportação.  

Além dos produtores de todo porte, a produção de melão no Vale impacta muitos 
segmentos da cadeia produtiva da fruticultura. A rede varejista de insumos agropecuários e 
maquinários é bastante desenvolvida na cidade de Petrolina e Juazeiro, na Bahia. A cultura do 
melão é bastante intensiva na utilização de insumos, impactando o setor de fertilizantes, 
defensivos químicos e equipamentos para irrigação, pois atualmente toda a produção já é feita 
por meio de gotejamento e fertirrigação.  

Além dos beneficiários diretos da fruticultura, incluindo produtores, atacadistas, varejistas, 
e empregados diretos, o melão impacta positivamente o comércio de materiais de embalagens e 
caixarias e também o setor de transportes e logística. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

O mercado mundial de melão in natura movimentou na safra de 2017 uma produção de 
aproximadamente 32 milhões de toneladas em área cultivada de 1,2 milhões de hectares (FAO, 
2017). A China foi o maior produtor (17,1 milhões de toneladas), seguida pela Turquia (1,8 milhões 
de toneladas), Irã (1,5 milhões de toneladas) e Índia (1 milhão de toneladas), que juntos 
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concentraram a maior parte da oferta mundial. Por sua vez, o Brasil ocupou a décima segunda 
posição, com produção de 540 mil toneladas. 

No Brasil, grande parte da produção concentra-se na região Nordeste, no Vale do São 
Francisco (Bahia e Pernambuco) e, principalmente, no Polo Jaguaribe-Açu (Ceará e Rio Grande do 
Norte), responsáveis por pelo menos 97% das exportações brasileiras, na última década (CELIN et 
al., 2014). 

Fotografia 2: Melão no Vale do São Francisco 

 
                                               Fonte: Bueno (2019) 

 
 Inicialmente, o melão consumido no Brasil advinha do Chile e da Espanha. Os primeiros 
plantios comerciais foram implantados na década de 60 e as principais áreas produtoras estavam 
concentradas nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo a produção destinada ao 
mercado local. Em meados dessa mesma década, iniciou-se o cultivo comercial do meloeiro na 
região Nordeste, sendo introduzido no Rio Grande do Norte e no Ceará a partir da década de 80. A 
produção brasileira de melão para exportação ocorre no período de entressafra da Espanha, o 
maior produtor europeu, havendo espaço de setembro a março para o Brasil suprir esse grande 
mercado. 
 
                                                   Quadro 1: Produção de melão no Brasil 

Produção de melão no Brasil (IBGE, 2018) 
Área plantada (ha) 23.390 

Quantidade produzida (ton) 873.196 

Produtividade (kg/ha) 37.103 

Valor da produção (mil R$) 492.874 

                                              Fonte: IBGE (2018) 
 

Os números crescentes da exploração dessa cultura apontam para seu elevado valor 
comercial. Entre os anos de 2008 a 2017, segundo dados do IBGE, sua área produtiva passou de 
menos de 16.000 ha para 23.390 ha. De acordo com Ramm et al. (2017), pode-se concluir que o 
crescimento da produção brasileira, que levou o país a ser o décimo segundo maior produtor 
mundial de melão in natura em 2017, tem se refletido sobre os valores exportados pelo país e 
sobre os ganhos provenientes do comércio internacional.  

No Brasil, os maiores estados produtores se concentram na região Nordeste. 
Primeiramente, o Rio Grande do Norte com uma produção de 642 mil toneladas (ton); o Ceará 
com 104 mil ton; a Bahia com 61 mil ton e Pernambuco com 27 mil ton. No Vale do São Francisco, 
os principais municípios produtores na Bahia são: Juazeiro, Curaçá e Sobradinho. Em Pernambuco, 
os municípios que se destacam na produção são: Ibimirim, Floresta, Petrolândia e Petrolina. 
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                                          Figura 1: Maiores estados produtores (toneladas) 

 
                                       Fonte: IBGE (2018) 
 

A adaptabilidade de novos híbridos no mercado, aliada às técnicas mais eficientes de 
irrigação e manejo da cultura corroboram para o aumento de produtividade e consequentes 
ganhos, pois para a intensificação dos cultivos há necessidade de maior eficiência técnica que 
justifique a relação custo/benefício para exploração comercial. Dentre os fatores de produção do 
melão, a água e o nitrogênio merecem destaque especial não só pelo custo de produção que 
representam, mas, sobretudo, devido à necessidade de se utilizar estes insumos de modo 
eficiente, permitindo, assim, a sustentabilidade hídrica e edáfica da região. Além disso, as maiores 
variações no rendimento da cultura são a resposta das alterações nos níveis destes dois recursos, 
expressando a alta sensibilidade do rendimento às quantidades destes fatores de produção. Estes 
fatores serão impactados pelo plantio do melão BRS Araguaia, conforme poderá ser confirmado 
mais adiante neste trabalho (Figueiredo et. al., 2017) 

Essa cultura demanda mão-de-obra intensiva e qualificada, mantendo o homem no campo 
de forma única, pois permite a vida digna de uma família dentro de pequenas propriedades e 
também está presente nos grandes projetos agrícolas.  Ainda que 64% da produção se concentre 
nas grandes empresas, as pequenas empresas mantêm-se ativas mesmo considerando as grandes 
dificuldades quanto aos altos investimentos em tecnologia, associados às dificuldades históricas 
de capitalização e de captação de recursos na forma de financiamentos e defasagem cambial. 
Apesar desses problemas, o melão tem se afirmado na região Nordeste como uma atraente opção 
de exploração econômica de curto prazo para atender aos mercados nacional e internacional 
graças à introdução do sistema integrado de produção. 

A Produção Integrada de Frutas (PIF), principalmente no pólo Mossoró-Açu, surgiu como 
uma extensão do Manejo Integrado de Pragas (MIP), em decorrência da necessidade de se reduzir 
o uso de pesticidas em prol da preservação do ambiente. As bases para a PIF foram estabelecidas 
pela Organização Internacional de Controle Biológico com objetivo de, principalmente, estabelecer 
uma relação de confiança para o consumidor de que a produção deve seguir os requisitos contidos 
nas Normas Técnicas especificas de cada frutífera. 

Produzir alimentos no Sistema PIF significa garantir a sua comercialização na Europa, uma 
vez que a PI hoje é um objetivo politico da União Europeia. Dessa forma, o Projeto PI Melão (PIMe) 
busca apoiar os produtores, já que o campo pode ser a origem de muitos perigos para a saúde que 
ainda não são controlados, como os casos de contaminação por microorganismos patogênicos, 
contaminação por agrotóxicos, uso inadequado de fertilizantes, produtos veterinários, toxinas 
microbianas, entre outros.  

Por fim, a cadeia produtiva do melão impacta significativamente a indústria de embalagens 
e o setor de transportes. Grande parte da produção de melão é comercializada em caixas de 13kg. 
De acordo com a produção nacional de melão, estima-se que os melões sejam embalados em mais 
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de 67 milhões de caixas, que por sua vez, são compradas pelos produtores a um custo médio de 
R$ 4,67 a unidade. Isto representa uma movimentação financeira de mais de R$ 313 milhões da 
indústria de embalagens de papelão. 

O desenvolvimento do híbrido BRS Araguaia teve participação de mais 2 unidades de 
pesquisa da Embrapa: Semiárido (PE) e e Agroindústria Tropical (CE). Além disso, a Emater-GO foi 
responsável pelos testes de validação do material. Portanto, o programa de melhoramento do 
melão foi responsável pela mobilização de uma extensa equipe de melhoristas, técnicos, analistas 
e funcionários de campo, além de outras instituições. Embora o material tenha sido licenciado 
apenas em 2015, as linhagens promissoras foram utilizadas para o desenvolvimento de novos 
materiais. Assim, este programa representou grandes avanços na área institucional sob diferentes 
vertentes. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade  

  

Para a avaliação dos impactos econômicos da cadeia produtiva do melão, é necessária a 
compreensão dos fatores que afetam os custos de comercialização, que por sua vez afetam 
também a natureza e o valor das margens de comercialização. Dentre esses fatores, podemos citar 
como exemplo o preço dos insumos, relação valor-peso-volume, estacionalidade, perecibilidade e 
processamento exigido, dentre outros. Importa considerar a estrutura, o grau de concorrência, 
esperando-se margens maiores à medida que as formas oligopolizadas ou monopolizadas 
predominem no mercado. 
 O conhecimento a respeito dos componentes das margens representa um instrumento a 
mais na sua análise. A decomposição dos componentes das margens pode ser vista sob os 
aspectos de custos ou de valores agregados com o desempenho das funções de comercialização, 
como, por exemplo, transporte, armazenagem, embalagem, financiamento, etc. 
 Um canal de comercialização para a cadeia do melão, podemos considerar, por exemplo, o 
produtor, agente, caminhoneiro, atacadista, varejista e consumidor. A margem de comercialização 
relativa (MCR) refere-se à diferença entre o preço de venda no varejo (Pv) e o preço de compra 
(Pc) sobre o preço final (varejo), nos diferentes níveis de mercado. Neste caso, a margem 
representa a participação de agentes para cada real gasto pelo consumidor. Como exemplo, o 
preço médio ao produtor no Vale do São Francisco em 2019 para o Kg do melão amarelo tipo 6-7 
foi de R$ 1,70. Se a média de preço ao consumidor no varejo, em São Paulo, foi de  R$ 8,05, tem-
se que a MCR foi de 79%. Isso significa que, para cada R$ 1,00 gasto pelo consumidor, o produtor 
recebe R$ 0,21 e os intermediários R$ 0,79.                                          
 O Centro de Estudos de Economia Aplicada – CEPEA realiza, periodicamente, a coleta de 
preços pagos ao produtor e ao atacadista nas 3 principais praças do mercado do melão: Chapada 
do Apodi/Baixo Jaguaribe, São Paulo (Capital) e Vale do São Francisco. Nesta última região, objeto 
deste estudo, a colheita da safra principal de melão se inicia por volta do mês de abril, se 
estendendo até meados de julho, logo após a colheita na região do Apodi/Baixo Jaguaribe. Nos 
demais meses, permanecendo a oferta nacional da fruta restrita, acarreta consequentemente 
aumento nas cotações. Por outro lado, as expectativas são de que, após anos em queda, a área 
produzida volte a aumentar no Vale no primeiro semestre de 2020, tendo em vista os maiores 
investimentos. Como resultado, a oferta pode se elevar no decorrer da safra – assim, estima-se 
que a rentabilidade seja positiva, mas ainda limitada na região.  
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                                                  Figura 2: Variação mensal dos preços do melão       

 
                                             Fonte: Cepea (2018) 
 

 Adotando a hipótese de que a oferta agregada do produto agrícola é perfeitamente 
inelástica e a demanda perfeitamente elástica, os benefícios econômicos resultantes da pesquisa 
desenvolvida pelo centro de pesquisa serão medidos em termos dos benefícios econômicos 
adicionais médios, obtidos pelos produtores que adotaram cada uma das tecnologias 
selecionadas. Os benefícios são estimados comparando-se a nova tecnologia com a tecnologia 
anteriormente em uso ou “tradicional”, nos diversos segmentos da cadeia produtiva (Ávila, 2008) 
 O rendimento da cultura do melão pode sofrer muita oscilação, a depender da época de 
plantio e colheita, a tecnologia empregada e a qualidade da semente utilizada. Na região do Vale 
do São Francisco, por exemplo, embora o mês de junho seja a janela de produção na região do 
Ceará, o rendimento da produção cai um pouco em função do clima mais ameno nesta região, 
nesta época do ano. Grosso modo, de acordo com os produtores locais, uma produção excelente 
se situa entre 35-40 toneladas por hectare. Por outro lado, produções médias se situam em torno 
de 30 toneladas por hectare.  
 
                                                    Foto 3: Caixas de 13kg para embalagem de melão 

 
                                                   Fonte: Bueno (2019) 
 

 Para o estudo de incremento de produtividade, compara-se a tecnologia BRS Araguaia com 
a variedade Gladial, que é a mais plantada na região do Vale atualmente. Há dois aspectos a serem 
considerados na avaliação da produtividade dos dois materiais. Primeiramente, consideramos que 
em uma determinada área, é possível plantar quatro ciclos do melão Araguaia no ano, devido à 
sua colheita mais precoce, em torno de 55-60 dias, enquanto que o Gladial permite apenas três 



8 
 

 

ciclos anuais. Para o melão Gladial, planta-se em torno de 16.600 plantas por hectare, enquanto 
que o Araguaia permite plantios com menor número de plantas, devido ao maior vigor da planta, 
utilizando-se um espaçamento de até 2,00 x 0,40m, o que resulta numa população de plantas de 
12.500. Além disso, de acordo com as entrevistas concedidas pelos produtores, consideramos que 
a produção média do Araguaia, situa-se em torno de 35 toneladas por hectare, ao passo que o 
Gladial produz em média 30 toneladas por hectare.  Ou seja, para o híbrido da Embrapa, cada 
planta produz em média 2,8kg em comparação aos 1,8kg por planta do material líder do mercado. 
 Para quatro ciclos anuais do plantio do BRS Araguaia, é possível utilizar o mesmo plástico 
mulching e a fita gotejadora. A partir de então é necessário que esses materiais sejam trocados 
Para este estudo, no entanto, não consideraremos este ciclo adicional para o plantio do melão BRS 
Araguaia, em comparação aos três ciclos anuais do melão Gladial. Contudo, é importante 
considerar que em quatro ciclos anuais, tem-se a produção média de 140 toneladas, ao passo que 
o Gladial produz 90 toneladas em três ciclos. O preço médio unitário da tonelada foi extraído da 
média Cepea, que é a média anual do preço pago ao produtor na caixa de 13kg do melão na região 
do Vale do São Francisco. A área de adoção do BRS Araguaia foi obtida a partir de dados do 
licenciado da Embrapa. 
 
Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade (Exemplo -2009/19) 
 

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 

(UM) 

Benefício 
Econômico 

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

 2017 90 105 1.100 - 16.500 70% 11.550 56 646.800 

 2018 90 105 1.250 - 18.750 70% 13.125 16 210.000 

 2019 90 105 1.550 - 23.250 70% 16.275 48 781.200 

 
                                                                                                                                       
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 

 
Outro impacto econômico verificado na avaliação do melão BRS Araguaia é a redução nos 

custos de produção deste material. A partir de entrevistas com produtores e coleta de dados na 
região, a equipe de avaliação constatou uma redução de custos nas sementes melhoradas, no uso 
de agrotóxicos e economia com água. Esta redução de custos se deve também ao menor tempo de 
colheita deste material (em torno de 55-60 dias) a cada ciclo, ou seja, em torno de 20 dias a menos 
em comparação ao melão Gladial. Para melhor compreensão do efeito da redução de custos com 
a introdução da tecnologia da Embrapa, é necessário estimar os custos de produção de formação 
de um hectare de melão, utilizando-se a tecnologia mais difundida na região, que é o melão 
Gladial. 
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Quadro 2: Custo de produção e formação de um ciclo de melão no Vale 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO R$
VALOR TOTAL R$

INSUMOS

Semente Melhorada Unidade 16666 0,2 3.333,20                              

Mulching M 5000 0,578 2.890,00                              

Fita Gotejadora M 5000 0,35 1.750,00                              

Adubo Orgânico M3 10 50 500,00                                  

Adubos Químicos Kg 1100 3,5 3.850,00                              

Adubo Foliar L 10 24 240,00                                  

Espalhante Adesivo L 0,5 17,5 8,75                                       

Fungicidas Kg 7,5 80 600,00                                  

Inseticidas L 4 208 832,00                                  

Água 1000m3 6 29 174,00                                  

Energia KW/h 160 0,56 89,60                                    

SUB-TOTAL 14.267,55                            

SERVIÇOS

Aração, Gradagem e Sulcamento hm 7 120 840,00                                  

Adubação de Fundação e Plantio dh 10 70 700,00                                  

Capinas Manuais e Desbaste dh 10 70 700,00                                  
Adubação de Cobertura e 

Pulverizações dh 15 70 1.050,00                              

Transporte Interno hm 1 120 120,00                                  

Irrigação dh 15 70 1.050,00                              

Colheita dh 20 70 1.400,00                              

SUB-TOTAL 5.860,00                              

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO 20.127,55                            

Custo da terra ha/mês 3 85 255,00                                  

Administração ha/mês 3 150 450,00                                  

Impostos e Taxas ha/mês 3 35 105,00                                  

Depreciação sist. Irrigação ha/mês 3 45 135,00                                  

CUSTOS INDIRETOS 945,00                                  

CUSTO TOTAL 21.072,55                            

CUSTO DE PRODUÇÃO DE FORMAÇÃO DE UM HECTARE DE MELÃO NA REGIÃO DO SUBMÉDIO DO SÃO FRANCISCO

 
Fonte: Próprios autores 
 

Esta tabela representa o custo de produção para formação de um hectare de melão, 
desconsiderando ainda o uso da manta agrotextil, que tem sido cada vez mais utilizada em função 
dos ataques da mosca minadora e outros insetos. A partir do segundo e terceiro plantio, o custo 
tende a ser em torno de R$ 20.000,00 diluído nesses dois últimos ciclos.  Este custo adicional na 
formação da área se deve aos gastos com adubação de fundação, operações de máquinas, 
colocação de mulching e fita gotejadora. No segundo e terceiro ciclo os gastos se concentram em 
sementes, adubos, agrotóxicos e tratos culturais. Para o cálculo do benefício econômico de 
redução de custos, também se utilizou 3 ciclos, pois é o tempo de durabilidade de alguns materiais 
e insumos empregados na implantação da cultura.  

Estes custos apresentados em tabela representam os gastos de campo, do plantio à 
colheita. Os custos pós-colheita: lavagem, classificação e embalagem, são arcados pelo comprador 
ou terceirizados pelo produtor. Portanto, não serão considerados no cálculo dos benefícios 
econômicos por redução de custos. Todavia serão apresentados, conforme segue: 
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                Quadro 2: Custos pós-colheita de um hectare de melão  

DESCRIÇÃO CUSTO EM R$/HA 

Embalagem*                          10.800,00  

Beneficiamento**                            1.850,00  

Transporte***                            7.310,00  

Comercialização****                            1.050,00  

CUSTO TOTAL DE COMERCIALIZAÇÃO                          21.010,00  

Custo de produção e comercialização/ha                          42.082,55  

Custo de produção e comercialização/kg                                    1,40  

Custo de produção e comercialização/caixa                                  18,24  
   Fonte: elaborado por Bueno (2019), a partir de dados coletados com produtores 

Observações: 

∗ Corresponde a aquisição de 2307 caixas de papelão, com capacidade  
de acomodar 13kg do fruto 

                    ** Corresponde a todas as atividades de beneficiamento do fruto  

                *** Estimativa de fretes rodoviários para redes de supermercados de 

                        São Paulo 

                **** Estimativa de atividades realizadas por agentes de comercialização 

 

O conhecimento do custo de produção e de seu sistema de acumulação é imprescindível 
para o sucesso ou pelo menos para o empresário se manter no meio rural. Na produção 
agropecuária, quando se envolve diferentes atividades, um dos problemas encontrados é a 
apropriação racional dos custos indiretos. Neste caso, existem métodos para apropriação desses 
custos indiretos, destacando-se a filosofia de custeamento por atividades, que é o método ABC. 
Quando os esforços de produção são para obter um único produto, o objetivo passa a ser vincular 
todos os custos de produção aos processos e atividades desenvolvidos para a consecução do ciclo 
da cultura. Assim, alguns processos identificados na produção do melão são: preparação do solo, 
tratos culturais, proteção de plantas, colheita, operações pós-colheita e administração. Conforme 
a literatura, os processos que mais consomem recursos na produção de melão são os Tratos 
Culturais, com cerca de 45% e Proteção de Plantas, com 30% dos custos aproximadamente. 

O melão BRS Araguaia é comercializado em embalagens de 5.000 sementes pelo licenciado 
da Embrapa, a empresa Feltrin sementes. O espaçamento recomendado pela Embrapa em testes e 
validações de campo é de 2,00m entre linhas e 0,40m entre plantas, o que resulta em um stand de 
12.500 plantas por hectare. Para efeito deste estudo, não consideramos o acréscimo de sementes 
devido a falhas na germinação, devido às grandes variações observadas.  As sementes deste 
material são comercializadas a um custo unitário médio de R$ 0,13. Assim, para um ciclo da 
cultura são gastos R$ 1.625,00 com sementes.  

Em contrapartida, para o híbrido de melão Gladial, em uma mesma área são plantados 3 
ciclos anuais. Para cada ciclo são consumidas 16.666 sementes a um custo unitário médio de R$ 
0,20. Ao todo são gastos R$ 10.000,00 em sementes em três ciclos, ou R$ 3.333,00 em cada ciclo. 
Desse modo, há uma redução de custos de R$ 1.708,00 para cada ciclo, comparando-se os dois 
materiais, ou de R$ 5.124,00 em três ciclos. 
 A cultura do melão é acometida por diversas pragas e doenças e conta com diversos 
defensivos químicos registrados no MAPA para controle desses parasitas. Embora essas pragas e 
doenças sejam de controle relativamente eficaz, são necessárias cerca de 25 pulverizações com 
diferentes produtos químicos para um ciclo da cultura de 80 dias (materiais mais tardios que o 
Araguaia). Verificou-se que o híbrido desenvolvido pela Embrapa possui maior resistência às 
infecções fúngicas como o oídio e o mídio e também ao ataque da larva da mosca minadora, 
problema que vem preocupando os produtores do Vale do São Francisco pela rápida disseminação 
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da praga. Ou seja, o BRS Araguaia necessita apenas de um controle preventivo para essas pragas e 
doenças, enquanto que os demais materiais necessitam de maior número de pulverizações para o 
efetivo controle.  Destaca-se também a maior cerosidade da folha do híbrido da Embrapa, o que 
confere maior resistência à larva da mosca minadora. Todavia, é importante que seja respeitado o 
espaçamento preconizado deste material a fim de que o excesso de folhas não favoreça o 
desenvolvimento de fungos devido ao maior sombreamento entre plantas.  
 
                                                               Foto 4: Embalagem do melão Araguaia  

 
                                                                         Fonte: Bueno (2019) 
 

 Portanto, o BRS Araguaia permite uma redução de aproximadamente 1/3 nas pulverizações 
de inseticidas e fungicidas. São necessários aproximadamente 3,75 litros por hectare de fungicida 
para controle das doenças causadas por fungos ao longo de 60 dias, do plantio à colheita. Ou 
ainda, apenas 2 litros de inseticida por hectare para controle das pragas.  O uso de fungicidas e 
inseticidas com o uso das sementes do Araguaia representa um custo em torno de R$ 300,00 e R$ 
416,00, respectivamente, por ciclo da cultura. Comparando-se 3 ciclos anuais com a utilização do 
material da Embrapa, há uma economia de R$ 2.148,00 ao longo do ano, comparando-se com o 
gasto de R$ 4.296,00 anuais com defensivos da outra cultivar. Para este cálculo, já foi considerado 
a redução no tempo de colheita do material da Embrapa. 
 Com relação à adubação mineral, produtores mais experientes relatam que os híbridos em 
geral demandam menor necessidade de nitrogênio. Todavia, o melão Araguaia necessita ainda 
menos deste elemento químico em seu ciclo para evitar a formação de densa cobertura foliar, 
devido ao excelente vigor da planta. Os adubos nitrogenados mais utilizados são a uréia (40% de 
N) e sulfato de amônio (20% de N). Normalmente, utiliza-se cerca de 100kg/ha de N ao longo do 
ciclo da cultura, sendo que 70% dessa quantidade é utilizada nos primeiros 30 dias. Em solos 
alcalinos (com pH acima de 7,0), deve-se utilizar o sulfato de amônio em vez da uréia, porque 
nesses solos, as possibilidades de perda de nitrogênio por volatilização da uréia são maiores do 
que as de sulfato de amônio. 
 Como os solos da região do Vale são em geral alcalinos, se for utilizado o sulfato de 
amônio, será necessário em torno de 500 kg/ha do insumo mineral. No plantio do BRS Araguaia, é 
necessário o uso de adubação nitrogenada apenas nos 30 dias iniciais da cultura, o que equivale a 
350 kg/ha para esta variedade, ou seja, uma economia de 150 kg de sulfato de amônio por ciclo da 
cultura. Em 3 ciclos da cultura são gastos R$ 3.675,00 com o híbrido da Embrapa, ao passo que no 
plantio das sementes do Gladial são desembolsados R$ 5.250,00 com adubação nitrogenada, 
representando uma redução de custos com o fertilizante sulfato de amônio em torno de R$ 
1.575,00. 
 O ciclo mais curto do BRS Araguaia possibilita uma economia nos serviços de irrigação e 
pulverizações. Assim, considera-se que há uma redução de 3 dias/homem para cada atividade, o 
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que resulta em uma redução de custos de R$ 420,00 por ciclo ou de R$ 1.260,00 em 3 cultivos de 
melão por hectare. 

 Concluindo, ao se considerar uma redução de custos de sementes, utilização de 
agrotóxicos, adubos, água e mão-de-obra, o melão BRS Araguaia possibilita uma economia de R$ 
3.369,00 por ciclo da cultura ou de R$ 10.107,00 em três ciclos. 
 
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) 

2017 37.067 27.947 9.120 70% 6.384 56 357.504 

2018 39.018 29.417 9.601 70% 6.720 16 107.531 

2019 41.072 30.965 10.107 70% 7.116 48 341.611 

  
3.1.3. Tipo de Impacto: Agregação de Valor   

 
 Apesar de o melão ser plantado e comercializado o ano inteiro na região do Vale, o preço 
pago ao produtor pode variar bastante em função da época do ano, devido à oferta de outros 
mercados, como o pólo de Mossoró, a partir do segundo semestre (CEPEA, 2019).  
 O melão Gladial ainda tem ampla preferência de distribuidores e atacadistas locais. Para 
outros materiais, o mercado do produtor de Juazeiro pode pagar até R$ 0,20/kg a menos. Embora 
justifiquem essa preferência devido ao tamanho do fruto, sabor e Brix do material Gladial, por 
outro lado são notórios os problemas de manchamento do fruto e pouco tempo de prateleira do 
material, sendo bastante crítica a comercialização do melão Gladial para mercados mais distantes. 
O Gladial também é a variedade mais comercializada pelos distribuidores da região para as praças 
das capitais nordestinas. A cotação do produto na região é divulgada semanalmente, os 
produtores fecham o preço com os atacadistas e os melões são coletados, classificados e 
embalados nas fazendas para então serem transportados para as outras regiões.  
 Quando destinado a outras regiões, o melão é embalado em caixas de 13kg, com 
classificações que variam de 5 a 12, que é o número de frutos por caixa. Classificação de 5 a 9 são 
considerados grandes, de 10 ao 12, melões miúdos. A classificação “padrão” é do 7 ao 9. Para os 
mercados do centro-sul e grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo 
Horizonte, há uma preferência por melões com maior rugosidade e que tenham ao menos 8 dias 
de prateleira para que as Centrais de Abastecimento possam comercializá-los. Encontra-se aí um 
potencial para o melão Araguaia, devido às suas características intrínsecas de boa apresentação, 
resistência de casca e conformação do fruto para o encaixamento.  
 Conforme apontado nas entrevistas com produtores, o Araguaia também tem sido enviado 
para mercados distantes, como Manaus, Cuiabá, Macapá e outros. Por último, o Araguaia pode ser 
explorado em mercados varejistas mais exigentes dessas capitais, equiparando-se ao chamado 
melão “redinha”, marca criada pela empresa Itaueiras para representar melões que tem excelente 
qualidade de sabor e doçura. Se o melão Araguaia fosse comercializado como melão “redinha”, 
poderia ser embalado em caixas de 10kg e atingiria preços até 50% maiores em relação ao melão 
padrão da caixa de 13kg.  
  Para o cálculo do impacto econômico do melão BRS Araguaia, comparemos a renda obtida da 
venda de 90 toneladas do melão Gladial (3 ciclos) em caixas de 13 kg para os mercados locais, 
especialmente no mercado do produtor de Juazeiro, com a renda obtida com a comercialização 
direta para redes varejistas de outros estados em caixas de 10kg, no sistema redinha. Devemos 
considerar toda a área de adoção do melão BRS Araguaia, tendo em vista que o mercado local tem 
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comprado praticamente apenas o melão da empresa holandesa. Ademais, o híbrido Gladial não 
tolera muitos dias de prateleira e transporte para longas distância e “amolece” com menos de 8 
dias, prazo mínimo para as centrais de distribuição como a Ceagesp comercializarem o produto. 
Desse modo, entrevistas com produtores indicam que a venda direta do melão Araguaia para 
mercados de outras regiões permite um ganho adicional de até 20% a mais no valor da fruta, livre 
de despesa de colheita, embalagem, embalador, imposto, seguro e frete. As considerações acima 
poderiam explicar melhor a tabela que segue. 
 

Tabela D - Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor (Exemplo -2009/19) 

Ano 

Renda com 
Produto 
Anterior  

R$  

Renda com 
Produto 

Atual  
R$ 

Renda 
Adicional 

Obtida 
R$ 

Participação 
da Embrapa  

%  

Ganho 
Líquido 

Embrapa  
R$/UM  

Área de  
Adoção 

(UM) 

Benefício  
Econômico  

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

2017    99.000   118.800    19.800      70%    13.860             56             776.160 

2018   112.500   135.000    22.500      70%    15.750             16             252.000 

2019   139.500   167.400    27.900      70%    19.530                       48             937.440 

 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

 

O melão BRS Araguaia é um material que foi testado e desenvolvido para a região do Vale 
do São Francisco. Suas características intrínsecas possibilitam ganhos de produtividade acima da 
média dos híbridos já testados e utilizados nesta região, desde que sejam respeitadas as 
recomendações de manejo. Dentre essas, destacam-se o correto espaçamento, e o manejo de 
adubação e irrigação.  

A ótima aparência do melão, resistência e brilho da casca e, sobretudo, o sabor e a 
característica crocante de sua polpa, o habilita a mercados cada vez mais distantes e exigentes. 
Assim, os ganhos obtidos com a agregação de valor não devem ser desprezados, ao contrário, há 
de se explorar nichos e mercados específicos para este melão, normalmente mais acessíveis para 
médios e grandes produtores. Nada impede que este melão seja explorado comercialmente em 
mercados de exportação e este potencial deverá ser avaliado. 

O melão Araguaia demonstra ser um material com grande impacto econômico, devido aos 
diferentes benefícios com a utilização desta variedade - aumento de produtividade, redução de 
custos e agregação de valor. Espera-se o aumento de área para os próximos anos, incrementando 
o benefício por expansão de novas áreas, conforme produtores de maior porte adotem esta 
tecnologia.  

Para um material ainda em fase de crescimento, o impacto econômico é bastante 
significativo; espera-se um crescimento para os próximos anos dos benefícios econômicos devido 
ao aumento da área plantada, apesar da acirrada concorrência de híbridos desenvolvidos para 
esta região. Embora os ganhos econômicos já sejam expressivos, ainda levará de 1 a 3 anos para 
que o material tenha seu fluxo econômico positivo. Todavia, o estudo de avaliação de impacto 
neste momento é fundamental para a tomada de decisão em relação ao posicionamento 
mercadológico do BRS Araguaia e de outros híbridos da Embrapa semelhantes que serão lançados 
em breve. Ainda que as cultivares da Embrapa sejam de ótima qualidade e com características 
singulares de qualidade e sabor, é imprescindível que o plano de marketing subsidie o gestor 
quanto ao posicionamento desses materiais, haja vista o grau de competitividade da cadeia do 
melão nesta região do Nordeste.  
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3.2. Custos da Tecnologia 

 

3.2.1. Estimativa dos Custos 

 

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos  

Ano Custos de Pessoal 
Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2000 160.284 118.635 24.318 63.379 - 366.616 

2001 212.980 107.897 26.021 67.813 - 414.711 

2002 220.006 403.278 27.737 72.284 - 723.305 

2003 127.261 96.571 26.042 67.867 - 317.741 

2004 139.205 88.849 28.187 73.458 - 329.699 

2005 113.209 79.033 29.498 76.875 - 298.615 

2006 125.676 78.095 34.294 89.367 - 327.432 

2007 119.713 75.202 38.850 101.243 - 335.008 

2008 120.235 102.918 42.421 110.546 - 376.120 

2009 118.127 93.727 45.450 118.441 - 375.745 

2010 127.261 95.360 54.402 141.771 - 418.794 

2011 3.200 - - - - 3.200 

2012 3.360 - - - - 3.360 

2013 3.528 - - - - 3.528 

2014 3.704 - - - - 3.704 

2015 3.890 - - - 2.686 6.576 

2016 4.084 - - - 2.686 6.770 

2017 4.288 - - - 1.343 5.631 

2018 4.503 - - -- 1.343 5.846 

2019 4.728 - - - - 4.728 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 

O custo de um bem produzido reflete todo esforço dispendido pela empresa desde sua 
concepção até sua conclusão e lançamento. Nesta ótica, foram considerados todos os custos 
diretos e indiretos, tais como: custos de projetos de pesquisa, incluindo aqueles associados a 
genótipos que não foram selecionados para etapas seguintes (materiais malsucedidos), custos de 
manutenção do banco de germoplasma, depositado em câmaras frias ou cultivado a campo, e 
custos de manutenção de setores da unidade da Embrapa envolvidos no trabalho. 

Especificamente, os seguintes fatores foram utilizados nos cálculos: quantidade de acessos 
ou de germoplasmas recebidos, horizonte temporal dos estudos, desde sua implantação até o 
lançamento das cultivares; despesas com pessoal envolvido (pesquisadores e apoio, proporcionais 
ao tempo de dedicação); despesas com material de consumo, serviços de terceiros e 
investimentos, custo de depreciação de imóveis e equipamentos. Todos os valores foram 
corrigidos pelo índice Geral de Preços – IGP Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, 
para o ano base 2019. 
 No ano de elaboração deste estudo, já haviam sido lançados 3 materiais após o esforço de 
obtenção do Araguaia. Assim, os custos de obtenção da tecnologia foram rateados entre esses 3 
híbridos. Ainda não foram obtidas informações sobre linhagens promissoras que poderiam fazer 
parte do rateio do custo total do programa de melhoramento do melão. 

O cálculo dos custos de pessoal leva em consideração as horas trabalhadas da equipe 
responsável pelo desenvolvimento da tecnologia durante 10 anos, do início do ano 2000 a 2010, 
que representa as fases I e II e III do programa de melhoramento do melão. A cultivar foi lançada 
em 2011, porém foi licenciada apenas em 2015, devido aos trâmites burocráticos de registro e 
proteção da cultivar. 
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O desenvolvimento do material contou com a participação de 3 centros de pesquisa da 
Embrapa. A Embrapa Agroindústria Tropical – CNPAT participou na seleção das linhagens 
masculinas do híbrido e também em testes de validação. A Embrapa Semiárido – CPATSA 
trabalhou com o melhoramento populacional e também com as validações para a região do Vale 
do São Francisco. A Embrapa Hortaliças trabalhou na maior parte da seleção das linhagens 
promissoras e do melhoramento populacional. Ao todo, participaram diretamente no projeto: 10 
pesquisadores dos 3 centros mencionados, com diferentes níveis de dedicação ao projeto; 1 
analista e 2 técnicos de campo e 2 assistentes.  

Inicialmente, foram 3 pesquisadores, 2 analistas, 5 técnicos e 7 assistentes que 
trabalharam no projeto na Embrapa Hortaliças. Com base nas Resoluções Normativas da Embrapa, 
que dispõe sobre o valor da hora trabalhada, foi calculado o valor de pessoal para cada ano de 
desenvolvimento da tecnologia. Nos anos posteriores, o valor com custos de pessoal foi reduzido, 
pois foi necessária apenas a dedicação parcial de 1 analista, 1 técnico e 2 assistentes para 
manutenção das estufas e campos de produção do material. Para o cálculo do custeio de pesquisa, 
calcularam-se os gastos anuais com a geração da tecnologia, estimados com base no orçamento 
dos subprojetos para o melhoramento da cultura do melão. O valor total foi rateado para três 
tecnologias geradas ao fim do programa.  O valor também foi corrigido pelo índice IGP-M FGV. 

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. 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, 
os gastos da equipe responsável pelo desenvolvimento da tecnologia representaram 0,41% do 
total do gasto despendido com pessoal do centro. 
 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 índice calculado anteriormente para a tecnologia BRS Araguaia. 
Seguindo a mesma lógica de cálculo, foram estimados 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. 
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 BRS Araguaia esteve presente. 
Outras ações para promoção do material são realizadas pelo parceiro comercial. 

Os gastos com depreciação e administração são custos indiretos para a geração da 
tecnologia e representam cerca de 31% dos custos totais de geração da tecnologia. Dentro dos 
custos diretos, os mais representativos são os custos de pessoal, que respondem por 37% dos 
custos totais de geração da tecnologia ou 55% do total de custos diretos da pesquisa. Os custos de 
pessoal representam o principal aporte da Embrapa na busca por potenciais parceiros para o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas. 
 
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%) 

0 , 1 5 4 %  1 , 1 2  R $  - 1 . 6 7 1 . 7 2 3 , 0 0  
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O programa de melhoramento do melão foi desenvolvido ao longo de vários anos, 
portanto incorreu em custos durante mais de uma década. Entretanto, foram geradas 
posteriormente 3 tecnologias e linhagens promissoras que vieram a amortizar parte deste 
investimento. O atraso no lançamento da tecnologia prejudicou o seu payback em menor tempo. 

Embora o valor presente líquido – VPL ainda seja negativo (- R$ 1.671.723,00), está 
demonstrado que a tecnologia vem retornando os benefícios muito rapidamente e deverá obter o 
payback, ou seja, o retorno do investimento, dentro de um ou dois anos, conforme a área adotada 
for se expandindo. Exemplificando melhor, se a área de plantio do BRS Araguaia apenas dobrasse 
para o próximo ano, conforme meta do licenciado, ou seja, algo em torno de 100 hectares, o fluxo 
de caixa advindos dos benefícios econômicos já levaria a uma TIR de aproximadamente 5%. Isto 
quer dizer que o VPL já se igualaria a zero no ano seguinte (2021), mantida a taxa de desconto dos 
fluxos de caixa em 6%. Caso a área triplicasse, ou cerca de 150 hectares de melão BRS Araguaia no 
Vale do São Francisco, já teríamos um VPL positivo de R$ 200.000,00, a uma taxa de desconto de 
6%. 

A TIR - taxa interna de retorno, que é uma taxa hipotética que torna o Valor Presente 
Líquido igual a zero, é de 0,154% e se mostra ainda inferior à TMA –Taxa Mínima de Atratividade 
do investimento, que é de 6%. O valor presente líquido do projeto provavelmente se tornará 
positivo a partir do ano de 2020, quando haverá um maior aporte de benefícios econômicos do 
projeto devido ao aumento da área cultivada com a tecnologia. Até o vigente ano, a tecnologia 
está com o fluxo negativo, amortizando os investimentos da pesquisa, que são normalmente de 
longo prazo. Provavelmente, tendo em vista a perspectiva de crescimento da adoção da 
tecnologia, é de se esperar um aumento considerável do retorno do projeto para os próximos 
anos.  
 
3.4. Instituições envolvidas/parcerias 
 

Embrapa Semiárido – Petrolina/PE 

Embrapa Agroindústria Tropical – Fortaleza/CE 

Empresa Rural e Pesquisa Agropecuária – Goiânia/GO 
Feltrin Sementes LTDA 

 
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 0,25 0,25 0,25 

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

3. Consumo de água Sim 1,00 1,00 1,00 

4. Uso de insumos agrícola  Sim 3,50 3,50 3,50 

5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Não    -    -   - 
6. Consumo de energia Sim 2,50 2,50 2,50 

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

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

9. Qualidade do solo Sim 0,00 0,00 0,00 

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

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

* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 
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As médias foram estabelecidas com base nas entrevistas realizadas com produtores de 
melão, revendedores de sementes e técnicos de extenção rural da região do Vale do São 
Francisco, mais especificamente da região próxima a Petrolina – PE e Juazeiro – BA. Foram 
entrevistados dez pessoas, tendo sido observado pequeno número de grandes produtores, mais 
exatamente apenas dois, motivo pelo qual considerou-se mais adequado que as médias Tipo 1 e 
Tipo 2 fossem consideradas conjuntamente, tendo, portanto, os mesmos valores registrados na 
Tabela 4.1.1. 

O aspecto eficiência tecnológica foi o ponto mais impactado na avaliação do melão. O 
critério mais impactado na avaliação ambiental do melão BRS Araguaia é o uso de insumos 
agrícolas, tanto para o pequeno produtor, quanto para os dois produtores avaliados de base 
empresarial. Foi verificado que o BRS Araguaia tem potencial produtivo maior que os concorrentes 
diretos, gerando efeito poupa terra, gerando um pequeno impacto ambiental positivo (Média 
Geral = 0,25) no aspecto mudanças no uso direto da terra. Por tratar-se de um material genético 
com maior precocidade, com ciclo de produção reduzido em cerca de 10 a 15 dias, também foi 
relatado pelos entrevistados uma pequena redução da necessidade do uso de água para a 
irrigação durante o ciclo produtivo (Média Geral = 1,00). O uso de insumos agrícolas foi a variável 
mais afetada positivamente pelo cultivo do melão BRS Araguaia (Média Geral = 3,50). Acredita-se 
também que parte da maior economia de água proporcianada pelo BRS Araguaia esteja ligado à 
sua maior cobertura foliar. Este motivo também foi mencionado pelos entrevistados como 
responsável por uma maior resistência contra pragas importantes da região, como a mosca 
minadora, resultando em menor necessidade de uso de agrotóxicos. O BRS Araguaia também 
apresentou resistência à doenças fúngicas, como Míldio e Oídio. Outro ponto importante de ser 
mencionado é a menor necessidade de uso de fertilizantes nitrogenados pelo BRS Araguaia, que 
foi registrada a partir dos 30 Dias Após Transplantio (DAT).  

A menor necessidade de irrigação, bem como a menor necessidade de maquinários para 
pulverização e/ou fertilização, refletiram em menor necessidade de consumo de energia (Média 
Geral = 2,50).  

Ainda, o conjunto de resistências do melão BRS Araguaia à pragas e doenças, bem como a 
menor necessidade de água e fertilizantes, fazem dessa cultivar uma boa alternativa para 
utilização em sistemas orgânicos de produção, o que, se concretizado, pode refletir em melhoria 
da qualidade do solo.  
                                                       Foto 5: Folha com larva “minadora” 

 
                                                      Fonte: Bueno (2019) 

 
Contudo, dos entrevistados, nenhum era produtor orgânico. Por esse motivo e pela 

ausência de uso de sistemas conservacionistas de produção nas áreas visitadas não foram 
observadas melhoria na qualidade ambiental (solo, água e ar), refletindo em coeficientes de 



18 
 

 

impacto para emissões atmosféricas, qualidade do solo e qualidade da água igual a zero. Também 
não foi observado alteração no aspecto conservação da biodiversidade e recuperação ambiental. 

Apesar de todos os impactos positivos citados, resultados de pesquisa sobre produtividade 
e necessidade de uso de fertilizantes apontam que os impactos ambientais positivos foram 
subestimados. É provável que tal subestimação esteja relacionada à falta de lançamento de um 
“pacote tecnológico” em associação ao lançamento da cultivar, o que leva à replicação de 
sistemas de produção desenvolvidos para outras variedades nos sistemas produtivos da cultivar 
desenvolvida pela Embrapa. Essa falta de um “pacote tecnológico” foi o aspecto negativo do 
melão BRS Araguaia mais citado por parte dos entrevistados.  

Trata-se de um material com potencial produtivo maior que os concorrentes, gerando 
efeito poupa-terra. A maior cobertura foliar do BRS Araguaia e sua maior precocidade também 
foram citadas como responsáveis por uma pequena redução na demanda hídrica, refletindo em 
um menor consumo de água para irrigação e maior resistência contra pragas importantes da 
região, como a mosca minadora. Entretanto, resultados de pesquisa sobre produtividade e 
necessidade de uso de fertilizantes apontam que os impactos positivos foram subestimados. É 
provável que tal subestimação esteja relacionada à falta de lançamento de um “pacote 
tecnológico” em associação ao lançamento da cultivar, o que leva ao uso de sistemas de produção 
desenvolvidos para outras variedades para a cultivar desenvolvida pela Embrapa. 

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

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

12. Qualidade do produto     Sim 3,00 3,50 3,13 

13. Capital social     Sim 0,06 0,00 0,03 

14. Bem-estar e saúde animal      Não   -  -       - 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 

No aspecto respeito ao consumidor, o critério mais impactado é o de qualidade do 
produto. O melão Araguaia é um material com excelente apresentação, dotado de uma casca com 
amarelo intenso e firme. A polpa é crocante e apresenta um ótimo BRIX. Como mencionado, há 
uma redução dos resíduos químicos e contaminantes biológicos, sendo o critério mais atingido na 
avaliação deste aspecto. Além disso, é um material que possui bom tempo de prateleira, 
resistência ao manuseio e pouco manchamento da casca após a colheita do material. 
 
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 3,34 3,17 3,26 
16. Qualificação e oferta de trabalho       Sim 2,19 1,40 1,80 
17. Qualidade do emprego/ocupação      Sim 0,38 0,33 0,35 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

     Sim 0,80 0,63 0,74 

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

Em relação ao aspecto trabalho/emprego, a tecnologia BRS Araguaia produz pouco 
impacto em nível de campo comparativamente à outra tecnologia. Por outro lado, a cadeia 
produtiva do melão é intensiva em mão de obra como um todo. Em média, são 2 empregos fixos 
diretos por hectare, sem contar com os diaristas (mulheres) para a formação e plantio das mudas 
(5 mulheres por hectare). Os custos de pós-colheita são arcados pelo comprador do melão, 
gerando grande número de empregos temporários para a limpeza, classificação e embalagem do 



19 
 

 

melão. Com o BRS Araguaia, é possível que haja uma ligeira redução da mão-de-obra devido à 
necessidade de menores tratos culturais (pulverizações e adubações), gerando economia para o 
produtor. Por outro lado, com os ganhos de agregação de valor, o BRS Araguaia deverá, 
gradualmente, promover maior número de empregos na colheita (devido a um produto de maior 
qualidade), em packing house, embalagem e beneficiamento do produto, de forma similar ao que 
ocorre com as grandes empresas situadas no Rio Grande do Norte, que orientam a produção para 
exportação. 

 

                                                         Foto 6: Máquina classificadora de melão - Juazeiro-BA 

 
                                              Fonte: Bueno (2019) 

 

 Com maior tecnologia nas fazendas e a busca por mercados mais distantes por meio da 
venda direta às redes varejistas, haverá uma tendência de promoção de empregos em nível braçal 
especializado, técnico e também superior. Isso vai se refletir também em maiores oportunidades 
para as mulheres e jovens da região, para empregos na classificação e embalagens e também na 
área administrativa das propriedades rurais. 
Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

19. Geração de Renda do estabelecimento      Sim 6,00 5,67 5,83 

20. Valor da propriedade       Sim 2,06 2,08 2,07 

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

O aspecto com maior impacto na avaliação social da tecnologia é certamente a geração de 
renda do estabelecimento, conforme a avaliação econômica já demonstrou. O melão é uma 
cultura de ciclo rápido, garante um retorno econômico de curto prazo, apesar dos custos elevados 
de implantação da lavoura. Esse índice é mais fortemente impactado nas pequenas propriedades, 
pois muitos produtores de menor nível tecnológico ainda se utilizam de práticas ultrapassadas de 
manejo, inclusive com o uso de sementes F2, comprometendo todo o resultado econômico final 
da lavoura. Também há um impacto no valor da propriedade, principalmente devido à aquisição 
de equipamentos de irrigação, reservatórios de água e outros investimentos necessários para 
condução e manejo da água na cultura do melão na região do semiárido.  
 
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 -0,38 0,33 -0,02 
22. Segurança alimentar      Sim 3,78 3,23 3,50 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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No aspecto saúde, o maior impacto é no critério de segurança alimentar devido à 
quantidade de excedentes gerados na produção local. Boa parte do melão produzido na região do 
Salitre, no Vale do São Francisco, é direcionada para o mercado do produtor de Juazeiro. 
Conforme informação dos atacadistas de Juazeiro, os melões enviados para outras localidades são 
classificados em caixas de 13kg de acordo com o tamanho. Os melões fora de padrão ou refugo 
(com defeitos) são comercializados a baixos preços nas feiras da região. Entretanto, são materiais 
ainda com excelente sabor e tamanho, garantindo uma oferta de um material de boa qualidade 
para a população local de baixa renda. Este critério é mais valorado nas pequenas propriedades do 
que nas empresas de maior porte, pois neste último, boa parte do melão produzido é enviado 
para as capitais e para as regiões sudeste e centro-oeste. 
 
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 1,47 1,50 1,48 
24. Condição de comercialização        Sim 1,31 4,75 3,03 
25. Disposição de resíduos         Sim 0,13 -0,33 -0,10 
26. Gestão de insumos químicos        Sim 1,22 1,17 1,19 
27. Relacionamento institucional        Sim 1,09 1,67 1,38 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

Em geral, este aspecto de gestão e administração não foi muito impactado com a 
tecnologia da Embrapa porque a cultura do melão já está bem estabelecida na região, antes 
mesmo da chegada deste híbrido. Assim, pouca modificação neste aspecto foi verificada. No 
entanto, para as empresas de maior porte, que acessam mercados mais exigentes, o melão BRS 
Araguaia melhora as condições de comercialização, pois é um material que atende perfeitamente 
esses mercados em qualidade e aparência do produto. Este material pode ser comercializado 
também como melão “redinha”, com BRIX maior e sabor diferenciado. 
 

4.3. Índices parciais de Impacto Socioambiental 

Tipo de Impacto Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

Índice de Impacto Econômico 4,03 3,87 3,95 

Índice de Impacto Social 1,79 1,96 1,82 

Índice de Impacto Ambiental 0,52 0,52 0,52 

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

 

A análise dos índices de impacto parciais da tecnologia melão BRS Araguaia demonstra que 
a variedade tem grande potencial para auferir renda para os produtores, o que já vem ocorrendo 
com aqueles produtores que tem utilizado a tecnologia. Trata-se de uma material diferenciado, 
voltado para mercados mais exigentes em termos de qualidade do produto. Por isso a sua adoção 
por produtores mais organizados, principalmente no que tange à gestão do negócio. Todavia, os 
produtores que não se voltarem para este aspecto comercial do BRS Araguaia, dificilmente 
continuarão a plantar este material, devido ao pacote tecnológico e assistência oferecida pelos 
representantes dos materiais concorrentes.  

A tecnologia ainda é relativamente recente na região, entende-se que a melhora dos 
índices sociais e ambientais dependem, fundamentalmente, da maior adoção pelos produtores 
regionais. Somente após o aumento da área plantada é que será possível uma melhora desses 
indicadores, no que se refere à economia de insumos no plantio e na cobertura e também o 
aumento de empregos, principalmente nos postos de trabalho na pós-colheita do melão. 
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4.4. Índice de Impacto Socioambiental 
 

Tabela 4.4.1: Análise dos Resultados 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,21 1,34 1,27 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
 

A produção do melão nas diferentes regiões do Nordeste impacta, significativamente, a 
renda, a administração do negócio, o meio ambiente e as comunidades locais, pois é uma cultura 
intensiva no uso de insumos agrícolas, mas em contrapartida, de alto valor agregado e ciclo curto. 
O meloeiro é uma cultura com alta taxa de crescimento da planta e exigente em nutrientes. Essas 
características, aliadas à baixa fertilidade dos solos, motivam a utilização de doses elevadas de 
fertilizantes. Atualmente, é crescente a consciência da importância do uso de plantas que 
apresentem maior eficiência nutricional, o que proporciona maior rentabilidade pela diminuição 
da aplicação de fertilizantes, com menor impacto ambiental. 

Neste sentido, o melão BRS Araguaia é um material desenvolvido pela Embrapa que vem a 
atender esta demanda por cultivares com menor pegada ambiental, com economia de nitrogênio, 
relatada por produtores, de até 30% em relação ao melão atualmente líder de mercado no Vale do 
São Francisco. Igualmente importante, na dimensão ambiental e também social, é a menor 
necessidade de agrotóxicos, principalmente pela resistência à mosca minadora, principal praga 
atualmente na região do Vale. 

No aspecto social, a tecnologia já demostra ter impactos positivos na geração de renda, 
criação de postos de trabalho no beneficiamento da fruta, melhora das condições de 
comercialização e segurança alimentar. A melhora no índice de impacto socioambiental para os 
próximos anos será atingida conforme for aumentando a área de adoção do material, pois os 
benefícios serão percebidos pelos produtores e agentes da cadeia. Os agricultores empresariais já 
se beneficiam das melhores condições de comercialização do BRS Araguaia, assim como os 
agricultores de pequena escala. 
 
 
4.5. Impactos sobre o Emprego 

 

Atualmente, a região Nordeste, sobretudo os estados do Rio Grande do Norte e Ceará são 
os principais produtores e exportadores brasileiros. A cadeia produtiva do meloeiro nesses 
estados tem contribuído para a geração de emprego e renda, com relevante importância 
econômica e social para o Semiárido brasileiro. Estima-se que o atual agronegócio do melão 
brasileiro é responsável por aproximadamente 60 mil empregos diretos e indiretos, ou ainda, 
cerca de 0,9 empregos por hectare. 

Há expectativa de acordos comerciais com a China, para impulsionar ainda mais os 
mercados de estados como o Rio Grande do Norte e Pernambuco. As negociações com a China 
para a entrada do melão no país já duram mais de 5 anos, e vem a suprir uma demanda na época 
do inverno asiático. Provavelmente ainda existem alguns entraves fitossanitários e dependem da 
criação de protocolos e medidas mitigatórias para a disseminação de pragas. Esses acordos podem 
triplicar a geração de empregos na região. 

Com a tecnologia BRS Araguaia, são produzidos cerca de 5000 kg a mais de melão por 
hectare. Isso representa 380 caixas a mais de 13kg para cada um dos três ciclos anuais. Grosso 
modo, os gastos incorridos com mão de obra, na colheita, para a grande maioria dos produtores 
do Vale são: a) custos para carregar o melão da roça, b) custos para embalar o melão em caixas e 
c) custos para lavagem do melão. Para o carregamento, o valor pago pelo produtor é de R$ 40,00 
por tonelada, e no encaixamento é cobrado em geral R$ 0,80 por caixa de papelão de 13kg. Para a 
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lavagem, geralmente se paga R$ 160,00 para cada 1000 caixas (2 mulheres). Portanto, para uma 
produção de 30 toneladas, ou 2307 caixas de 13kg, temos os seguintes custos: 

 
         Quadro 3: Custos de pós-colheita  

Custos de pós-colheita de 1hectare de melão 

Carregamento R$ 1.200,00 

Lavagem R$ 369,00 

Embalagem R$ 1.845,00 

TOTAL R$ 3.414,00 

         Obs.: custos arcados pelo comprador   

 

A maior produtividade do BRS Araguaia em 5 toneladas a mais, prevê também uma maior 
demanda de mão de obra para essas atividades de pós-colheita em torno de 15%. Assim, para 
cada hectare produzido de melão BRS Araguaia, há um adicional de mão de obra, normalmente 
arcado pelo comprador, equivalente a 8 diárias para os valores praticados na região. Para 4 ciclos 
anuais produzidos com esta tecnologia, temos o valor equivalente a praticamente 30 diárias por 
hectare de melão. 

Portanto, em se tratando de mão de obra temporária, ainda não consideramos a geração 
de empregos fixos, mas de aumento de renda na região e ocupação temporária para as atividades 
de colheita. Em termos financeiros, com a área plantada atualmente com a tecnologia Embrapa, 
temos um aporte de aproximadamente R$ 90.000,00 a mais para as atividades de pós-colheita, 
com perspectiva de maior impacto econômico e empregos fixos nas atividades de beneficiamento 
para os anos seguintes. 
 
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 1,50 0,56 0,80 
2. Interdisciplinaridade (coautorias) Sm 1,85 1,46 1,85 
3. Know-who Sim 0,25 0,16 0,25 
4. Grupos de estudo Sim 2,05 1,73 2,05 
5. Eventos científicos Sim 1,10 0,46 1,10 
6. Adoção metodológica Sim 0,85 0,80 0,85 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

O programa de melhoramento genético de melão da Embrapa Hortaliças está inserido em 
uma rede de P&D de melhoramento do melão da Embrapa que inclui, além da Embrapa 
Hortaliças, a Embrapa Semi-árido (Petrolina-PE), a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
(Brasília-DF) e a Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza-CE), além de parceiros públicos e 
privados. A equipe desenvolvedora do híbrido de melão da Embrapa contou com uma extensa 
rede de pesquisadores da Embrapa, de diferentes unidades, e também de analistas, técnicos e 
assistentes de campo. O programa de melhoramento genético tomou impulso após a criação do 
Programa Nacional de Pesquisas de Hortaliças (PNPH) pela Embrapa. O trabalho conjunto do CNPH 
com outras unidades da Embrapa teve início no lançamento do melão amarelo Eldorado 300, 
resultante do desenvolvimento com o CPATSA. 
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Nas fases iniciais do programa, dois pesquisadores do CNPH dedicaram a maior parte do 
tempo na seleção de aproximadamente 300 linhagens, dentre os quais, cerca de 30 a 40 materiais 
prosseguiram para a fase de retrocruzamento. Além disso, outros 8 pesquisadores de 3 diferentes 
centros de pesquisa participaram do projeto com dedicação parcial do seu tempo.  
 
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 1,50 0,43 0,70 
8. Interatividade Sm 3,00 0,86 1,40 
9. Know-who Sim 0,50 0,06 0,18 
10. Fontes de recursos Sim 1,00 0,26 0,45 
11. Redes comunitárias Sim 1,00 0,46 0,60 
12. Inserção no mercado Sim 1,00 0,46 0,60 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Para este relatório, apesar de considerarmos o início do programa de melhoramento do 
melão a partir da retomada no ano 2000, na unidade CNPH, as pesquisas com melhoramento 
genético do meloeiro na Embrapa surgiram para atender uma necessidade dos produtores 
verificada em 1995 quando, através de um levantamento das dificuldades observadas pelos 
produtores do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, ficou evidente a necessidade de sementes 
com melhor adaptação às condições do Nordeste.  

No começo do programa, na década de 90 do século passado, o programa recebeu apoio 
financeiro do Banco do Nordeste, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
– CNPq e Cooperativa dos produtores do Vale do Açu – Valefruta. Durante os anos de 1996, 1997 a 
coleção de melão foi enriquecida com sementes provenientes de diversas instituições de 
pesquisas e empresas de sementes nacionais e internacionais, com cerca de 90 acessos à época. 
Em 1996, o projeto de melhoramento do meloeiro teve início com o resgate de sementes 
disponíveis nas unidades da Embrapa e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, 
além de sementes comerciais.  
 Primeiramente, foram utilizadas sucessivas gerações de autofecundação, resultando em 
linhagens homozigóticas. Posteriormente, no médio e longo prazo, a base genética deste 
germoplasma foi ampliada com novos acessos seguido da recombinação para sintetizar 
populações de melão dos tipos mais exigidos, as quais passaram por processo de seleção 
recorrente para posterior extração de linhagens.  Essa capacidade relacional do projeto se 
evidencia pela colaboração de vários laboratórios como de fitopatologia, pós-colheita e 
processamento do CNPAT, laboratório de virologia da Universidade Federal do Ceará, e com ações 
de pesquisas junto ao CNPAT, CPATSA e CPAMN.  
 
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 3,00 2,00 2,25 
14. Infraestrutura operacional Sm 1,00 0,33 0,50 
15. Instrumental operacional Sim 1,00 0,33 0,50 
16. Instrumental bibliográfico Sim 1,00 0,66 0,75 
17. Informatização Sim 0,50 0,33 0,38 
18. Compartilhamento da infraestrutura Sim 1,50 0,33 0,63 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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Na Embrapa Hortaliças, as atividades se concentram no desenvolvimento de cultivares de 
melões Amarelo, Gália e Cantaloupe, com ênfase na incorporação de genes para características de 
qualidade de fruto (sólidos solúveis; cor e textura de polpa; e conservação pós-colheita), e 
resistência a doenças, especialmente potiviroses (ABH, 2019). Todas essas atividades resultaram 
em impactos na infraestrutura da unidade, de diferentes laboratórios e compartilhamento de 
estrutura com demais unidades da Embrapa.  
 
Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 

Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 1,00 1,33 1,25 
20. Instrumental (ampliação) Sim 1,00 0,33 0,50 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 1,00 0,33 0,50 
22. Contratações  Sim 3,00 0,66 1,25 
23. Custeios Sim 3,00 1,00 1,50 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Os impactos na capacidade científica e tecnológica – recursos do projeto, foram menores 
em relação aos demais indicadores. No entanto, podemos considerar o aumento no instrumental 
bibliográfico com as publicações subsequentes ao início do projeto, com destaque à publicação em 
2017: Produção de melão e mudanças climáticas. Sistemas conservacionistas de cultivo para 

redução das pegadas de carbono e hídrica. Também consideramos no critério nº 22, a contratação 
de estagiários e bolsistas nos anos vigentes do projeto.  
 
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 0,00 0,33 0,25 
25. Experimentos, avaliações, ensaios    Sim 3,00 2,33 2,50 
26. Bancos de dados, plataformas de informação    Sim   3,00 2,00 2,25 
27. Participação em eventos    Sim 1,00 0,33 0,50 
28. Organização de eventos    Sim 0,00 0,00 0,00 
29. Adoção de sistemas de gestão    Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

Neste indicador da avaliação institucional, houve substancial incremento em banco de 
dados e plataforma de informação com a inserção de diversas linhagens oriundas do programa de 
melhoramento do meloeiro no Portal Alelo, que organiza e informatiza os recursos genéticos da 
empresa. 
 
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 

30. Apresentação em congressos Sim 3,00 0,33 1,00 
31. Artigos indexados Sim 1,00 0,33 0,50 
32. Índices de impacto (WoS) Sim 0,00 0,00 0,00 
33. Teses e dissertações Sim 0,00 0,00 0,00 
34. Livros/capítulos, boletins, etc. Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 
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Consulta ao Banco de Dados da Pesquisa Agropecuária – BDPA, demonstra que, quanto ao 
acervo documental referente à cultivar BRS Araguaia, foram publicados três artigos em anais de 
Congresso, três em periódicos indexados e quatro resumos e anais de congresso. Quanto ao 
acervo documental, a pesquisa na base de dados retornou três partes de livro, e um importante 
artigo de periódico sob o título “Productivity and quality of melon cultivated in a protected 

environment under different soil mangements”, publicado por pesquisadores da Embrapa 
Hortaliças na revista de Horticultura Brasileira em 2017. 
 
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 

35. Patentes/registros Sim 3,00 0,66 1,25 
36. Variedades/linhagens Sim 3,00 0,66 1,25 
37. Práticas metodológicas Sim 1,00 0,66 0,75 
38. Produtos tecnológicos Sim 3,00 0,66 1,25 
39. Marcos regulatório Não 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Especialista ( desenvolvedor da tecnologia ). **Tipo 2 – Equipe de projeto 

 

As linhagens que originaram o híbrido BRS Araguaia foram registradas no Registro Nacional 
de Cultivares – RNC, sob o número 28079 e 28077. Também estão protegidas no Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares, sob os números 21.806.000.181/2014 e 21.806.000.182/2014.  
 A coleção de germoplasma da Embrapa Hortaliças foi iniciada em 1982 e atualmente conta 
com mais de 300 acessos. Existem inúmeras coleções de germoplasma de Cucumis melo L. 
espalhadas pelo mundo. O germoplasma desenvolvido contempla os vários tipos de melão, não 
apenas o amarelo, mas o número de acessos é ainda pequeno, principalmente para os tipos Pele 
de Sapo, Charentais e Gália. Mais de 100 acessos encontram-se armazenados a longo prazo na 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Essa caracterização visa conhecer a extensão da 
variação genética presente no germoplasma, essencial para a organização e conservação de 
recursos genéticos e para aplicações práticas no futuro melhoramento genético da espécie, 
especialmente a busca de genes de resistência a doenças e pragas. 
 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1: Análise dos resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

7,90 3,05 4,16 

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

 

O índice de impacto no desenvolvimento institucional resultou em uma média de 4,16. O 
programa de melhoramento do melão foi um programa robusto e de longo prazo que envolveu 
diferentes unidades de pesquisa e diversos atores. Isto resultou em diferentes impactos sob esta 
dimensão. Destacam-se os maiores impactos na interdisciplinaridade e diversidade; o aumento da 
infraestrutura institucional após anos de pesquisas e a grande quantidade de experimentos, 
avaliações e ensaios. A média geral deverá aumentar para os próximos anos em virtude do 
desenvolvimento de novos produtos de P&D, que certamente serão desenvolvidos. 
 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No submédio do Vale do São Francisco, a produção de melão é uma das atividades mais 
importantes, tanto do ponto de vista econômico quanto social, apresentando crescimento 
significativo nos últimos anos. Para que isso se consolide, os segmentos que formam a cadeia 
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produtiva precisam estar atentos às transformações do mercado nacional. Nesse contexto, torna-
se relevante a adoção de novos padrões tecnológicos na produção com o intuito de tornar a 
cultura mais competitiva, priorizando a sustentabilidade. Nesse contexto, o uso de novas 
tecnologias aplicadas de forma correta propiciará incremento na produtividade e melhoria na 
qualidade dos produtos colhidos na região, com conservação ambiental. O melão BRS Araguaia se 
encaixa perfeitamente nessas futuras demandas desta importante cadeia produtiva da fruticultura 
irrigada. 

O crescimento do mercado do melão gerará oportunidades para novas demandas 
tecnológicas, expandirá os limites geográficos da cultura pela obtenção de genótipos com 
adaptação às condições climáticas específicas e exigirá o respectivo suporte tecnológico para a 
produção, colheita, comercialização e industrialização.  

Espera-se que o programa de melhoramento genético do meloeiro da Embrapa também 
seja expandido, contemplando outras linhas de pesquisas, principalmente a da seleção de 
genótipos adaptados a ambientes específicos ou de sistemas de cultivo (ambientes protegido) ou 
ainda a pragas e doenças que ainda não se tornaram problemáticas no Brasil. 

É possível que conforme se aumente a oferta de melão, ocorra também a modificação do 
hábito de consumo, inserindo no mercado nacional outros tipos de frutos, para competir com o 
melão amarelo, gerando demanda para o melhoramento genético. Além disso, o segmento da 
agroindústria deverá ser dinamizado aumentando a procura por tipos de melão para a produção 
de polpa congelada e para produtos minimamente processados. Mais uma vez, as características 
do BRS Araguaia podem atender esta demanda. 

Por outro lado, a eficiência do melhoramento deverá ser dinamizada com uso da 
biotecnologia, a exemplo do que ocorre aos resultados já obtidos em programas de 
melhoramento genético do melão no exterior, ou mesmo o uso dos métodos de transferência de 
genes para introduzir genes que conferem resistência às infecções virais ou aumentar o período 
de vida pós-colheita dos frutos. 

Por todas as dimensões analisadas neste trabalho, pode-se concluir que a cultivar de melão 
BRS Araguaia é um caso de sucesso no programa de melhoramento do meloeiro. 
 
 

7. FONTE DE DADOS 
Tabela 7.1: Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Juazeiro BA 3 2 3  8 

Curaça BA   1  1 

Orocó PE 1    1 

Total     4 2 4  10 

 

A equipe da Embrapa Hortaliças esteve coletando os dados em campo, no período de 09 a 
14/06/2019. Visitou os municípios de Petrolina e Orocó, em Pernambuco; e Juazeiro (projeto 
Salitre) e Curaçá pelo lado da Bahia. Nesses municípios, a equipe visitou diferentes tipos de 
produtores, tanto de pequeno, médio e grande porte. Todos esses produtores são muito 
orientados ao mercado, o que os diferencia certamente é a escala de produção e algumas 
diferenças de nível tecnológico. Todavia, os pequenos produtores estão cada vez mais tecnificados 
e produzindo melão com bom nível tecnológico também.  

Complementarmente, a equipe de Avaliação de Impactos da unidade visitou a Central de 
Abastecimento de Juazeiro, popularmente chamada de “Mercado do Produtor”. Neste local 
entrevistou um dos grandes distribuidores de melão de Juazeiro e região.  
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Tabela 7.2: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional 

Instituição Estado Município Função Total 

Embrapa Hortaliças DF Brasília Pesquisador     1 

Embrapa Semiárido PE Petrolina Pesquisadores     3   

Feltrin Sementes PE Petrolina Representante     1 

Total             5 

 

A equipe entrevistou em Brasília, na sede da Embrapa Hortaliças, um dos pesquisadores 
líderes do programa de melhoramento do melão. Em Petrolina, foram entrevistados 3 
pesquisadores da Embrapa Semiárido. Um deles também participou da equipe desenvolvedora da 
tecnologia. Foi entrevistado o pesquisador da área de entomologia responsável pela condução de 
experimentos para controle da mosca minadora na região. Por fim, a equipe coletou informações 
de uma pesquisadora que também participou da seleção de linhagens resistentes a estresses 
bióticos e qualidade de frutos. Para coletar dados e informações de mercado, a equipe conversou 
com o representante de vendas da Feltrin Sementes para a região do Vale do São Francisco. 
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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 Pesquisador 
2 Murilo Felipe Bueno Analista 

  3      Marcelo Mikio Hanashiro           Colaborador
   
 
Tabela 9.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos 

Colaborador Instituição 

1 Rita de Cássia Sousa Dias Embrapa Semiárido 

2 Nivaldo Duarte Costa Embrapa Semiárido 

3 Jony Eishi Yuri Embrapa Semiárido 

4 Diego Neponuceno Feltrin Sementes 
 


