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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O setor sucroenergético vem sofrendo profundas modificações nos últimos anos, 

sobretudo na região Centro-Sul do país. Dentre as principais mudanças pode-se destacar a 

redução da queima do canavial e aumento da colheita mecanizada. A eliminação da queima 

do canavial e a manutenção da palha na superfície do solo significou um grande avanço para o 

setor sucroenergético, gerando benefícios agronômicos e ambientais. Entretanto, tão 

importante como manter a palha no solo durante o ciclo produtivo da cultura é fazer um 

manejo adequado do durante a reforma do canavial. Entretanto, em função do tráfego intenso 

de máquinas agrícolas, sobretudo as colhedoras e transbordos, a maioria dos canaviais da 

região centro sul se encontram com elevados índices de compactação de solo o que inviabiliza 

a utilização de cultivo mínimo ou plantio direto durante a reforma do canavial. 

Diferentemente de como é praticado nas áreas grãos, o plantio direto de cana-de-açúcar 

deverá ser associado aos quatro pilares básicos listados a seguir: i) cobertura do solo; ii) 

rotação de culturas iii); revolvimento mínimo; iv) controle e redução do tráfego. Os dois 

primeiros pilares são facilmente aplicáveis à cana-de-açúcar, enquanto que o revolvimento 

mínimo dependerá do um tráfego adequado na condução do canavial, que não acarrete 

elevados índices de compactação do solo. Neste sentido, o controle e a redução do tráfego 

auxiliam na redução da compactação do solo e ainda redução do pisoteio de soqueiras, 

possibilitando assim a execução do cultivo mínimo durante a reforma do canavial. 

Os objetivos deste trabalho foram: i) realizar uma extensa revisão de literatura 

enfocando os gargalos tecnológicos e os principais benefícios da implantação do plantio 

direto de cana-de-açúcar; ii) fazer um estudo comparativo dos indicadores econômicos entre o 

preparo convencional e a implantação do plantio direto de cana-de-açúcar.  

Não foram encontrados na literatura, resultados de pesquisas onde se avaliou a adoção 

do plantio direto, baseado nos quatro pilares básicos. Individualmente, observou-se que a 

adoção dos quatro pilares básicos (cobertura do solo, rotação de culturas, revolvimento 

mínimo, controle e redução do tráfego) são viáveis economicamente e resultam em diversos 

benefícios ambientais, sobretudo a redução das emissões de gases do efeito estufa e aumento 

dos estoques de carbono do solo. Em estudo pioneiro realizado na região de Ribeirão Preto, 

SP, Segnini et al. (2012) observaram que a eliminação das operações de preparo do solo e 

adoção do plantio direto de cana-de-açúcar resulta em uma taxa de acúmulo de carbono da 

ordem de 0,97 Mg ha-1 ano-1. Apesar deste resultado já ser altamente favorável à adoção do 

plantio direto de cana no âmbito do Programa ABC, acredita-se que se associado aos demais 
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pilares de sustentação, as taxas de acúmulo de carbono poderão ser muito maiores. Pela 

revisão da literatura foi possível observar que a adoção do plantio direto melhora atributos 

químicos, físicos e biológicos do solo, reduzem as emissões de CO2, mantém a umidade de 

solo e protege o solo contra incidência direta dos raios solares, aumenta a produtividade e tem 

potencial para aumentar a longevidade do canavial. 

Para a avaliação dos indicadores econômicos foram estabelecidos diversos cenários de 

implantação do plantio direto. Na tabela a seguir estão apresentados os investimentos 

necessários para implantação do controle e redução do tráfego do canavial e estabelecimento 

de todos os cenários avaliados em uma fazenda com 1.000 hectares de área de produção de 

cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil. 

 

Tabela 01 – Investimentos necessários para implantação do controle e redução do tráfego canavial. 

Investimentos 

Colhedora Piloto Automático Total Cenários 

------------------------ x 1.000 reais ---------------------- 

Atual    

PD-1,5    

PD-1,5-CT  360 (6) * 360 

PD-2,4-CT 930 180 (3) 1.110 

PD-3,0-CT 930 180 (3) 1.110 

ETC-1,5-CT 1.250 120 (2) 1.370 

ETC-1,0-CT 1.250 120 (2) 1.370 

ETC-0,75-CT 1.250 120 (2) 1.370 

* valores entre parênteses indica a quantidade de pilotos automáticos necessários.  

 

O estudo de viabilidade econômica mostrou que adoção do plantio direto, associada 

com ao controle e redução do tráfego do canavial tem potencial para reduzir 

significativamente os custos de produção de cana-de-açúcar. Comparando os cenários Atual e 

PD-1,5 observou-se que a eliminação das operações de preparo do solo (arações e gradagens) 

durante a reforma do canavial não impactam muito os custos de produção. Entretanto, é 

importante ressaltar que a adoção isolada do cultivo mínimo no cenário PD-1,5 pode ser 

afetada por uma possível condição de compactação do solo. A adoção do controle de tráfego, 

cenário PD-1,5-CT, também não modificou significativamente o custo de produção. 

Entretanto, um dos principais benefícios da utilização de pilotos automáticos para controlar o 
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tráfego do canavial é reduzir o pisoteio de soqueiras e consequentemente a longevidade do 

canavial. Caso a longevidade do canavial aumente os custos da atividade serão reduzidos 

significativamente. Nos demais cenários, onde se avaliou a adoção de controle de tráfego e 

colhedoras mais eficientes e com bitolas mais largas observou-se reduções significativas nos 

custos de produção.  
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Figura 1. Taxas de acúmulo de C no solo em áreas de conversão de cana queimada para cana 

crua na região Centro Sul do Brasil. Adaptado de Cerri et al. (2011). 

 

 Com exceção do cenário PD-1,5 onde não foram feitos investimentos, nos demais 

cenários os recursos foram destinados para a aquisição de pilotos automáticos e colhedoras 

com bitolas mais largas e com maior rendimento operacional. Na maioria dos casos avaliados 

as taxas de retorno dos investimentos se mostraram viáveis, sobretudo quando resultou em 

aumento da longevidade do canavial. Nos mais variados cenários testados o tempo de retorno 

de investimento variou de 8 a 25 meses, e isto foi dependente do aumento da produtividade e 

longevidade do canavial. Uma vez que não se tem resultados de pesquisas quantificando o 

aumento da produtividade do canavial nos diferentes cenários testados, nestas simulações 

considerações uma produtividade média por metro linear de cana no cenário Atual e 

extrapolou-se para os demais cenários testados. Espera-se que no curto prazo 

(aproximadamente 2 anos) estejam disponíveis os primeiros resultados de campo visando a 

validação dos resultados de estudo. De posse desses resultados será possível fazer validações 

das estimativas realizadas neste estudo. 
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PLANTIO DIRETO DE CANA-DE-AÇÚCAR: revisão de litera tura 

 

O setor sucroenergético vem sofrendo profundas modificações nos últimos anos, 

sobretudo na região Centro-Sul do país e no Estado de São Paulo. Dentre as principais 

mudanças no setor pode-se destacar a redução rápida da queima do canavial, e como 

consequência o aumento correspondente da colheita e do plantio mecanizado, sendo que 

ambos os processos estão associados a reduções significativas na qualidade das operações. 

Soma-se a essa condição uma redução na capacidade de investimentos das empresas para 

reforma e trato das plantações em decorrência do agravamento da crise financeira 

internacional. Como consequência desses fatores se observa no período 2007-2012 uma queda 

acumulada de produtividade agrícola da ordem de 15% na região canavieira tradicional do 

centro-sul (Pecege, 2012). Essa tendência aponta para a necessidade de estudos orientados 

principalmente para a quantificação dos impactos das principais mudanças do manejo agrícola 

tais como as operações de preparo inadequado do solo, presença de palha na superfície do 

solo e tráfego intenso de equipamentos sobre o solo.  

Atualmente, a região centro sul do Brasil representa cerca de 86% da área cultivada 

com cana-de-açúcar no Brasil (Conab, 2012), sendo aproximadamente 80% da área cultivada 

colhida mecanicamente, sem a queima prévia do canavial (Jornal da Cana, 2012).  

A manutenção da palha na superfície do solo resulta em aumento dos estoques de 

carbono do solo (Galdos et al., 2009), redução das emissões totais de gases do efeito estufa 

(GEE) (Galdos et al., 2010), melhoria da fertilidade do solo (Oliveira et al., 2002), aumento 

da atividade biológica do solo (Souza et al., 2012), redução da infestação por plantas daninhas 

(Monquero et al., 2008), redução das perdas de solo por processos erosivos (Sparovek & 

Schnug, 2001), aumento da infiltração e armazenamento de água no solo (Souza et al., 2005), 

ciclagem de nutrientes (Franco et al., 2007), aumento da produtividade (Gava et al., 2001) e 

da longevidade da cultura (Vitti et al., 2007). Entretanto, em algumas condições climáticas 

têm-se observado que a manutenção de grandes quantidades de palha na superfície do solo 

pode acarretar em algumas desvantagens, como redução da brotação das soqueiras 

(Vasconcelos, 2002), maior incidência de pragas de solo (Macedo et al., 2003), aumento do 

risco de incêndios (Rossetto et al., 2008) e dificuldades no cultivo mecanizado da soqueira 

(Magalhães et al., 2012). Somado a este conjunto de fatores, a palha representa 
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aproximadamente 1/3 do potencial energético da cana-de-açúcar e na medida em que as 

tecnologias para utilização da palha em cogeração e produção de etanol de segunda geração 

estejam maduras, será necessário ter uma fundamentação bastante clara dos benefícios da 

palha no campo que permita decidir sobre a relação melhor palha no solo/palha removida de 

forma a melhor contribuir com a sustentabilidade do sistema. 

No que se refere à dinâmica do carbono do solo, Cerri et al. (2011), após revisar os 

principais estudos realizados na região Centro Sul do Brasil, concluíram que a manutenção da 

palha na superfície do solo acumula, em média, 1,5 Mg C ha-1 ano-1. Segundo estes autores, as 

menores taxas de acúmulo são observadas em áreas onde o preparo do solo e reforma do 

canavial teria ocorrido recentemente (< 2 anos), o que indica que grande parte do carbono 

acumulado durante o ciclo da cana-de-açúcar (cana planta e soqueiras) é perdido durante a 

reforma do canavial (Figura 2).  
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Figura 2. Taxas de acúmulo de C no solo em áreas de conversão de cana queimada para cana 

crua na região Centro Sul do Brasil. Adaptado de Cerri et al. (2011). 

 

Corroborando com estes resultados, La Scalla et al. (2006) em estudo de curta duração  

compararam a adoção de preparo convencional (PC) e plantio direto (PD) durante a reforma 

do canavial e observaram que as operações de preparo do solo aumentaram as emissões de 

CO2 em 8,4 Mg ha-1 (Figura 3). A eliminação da queima do canavial, e consequente 

manutenção da palha na superfície do solo modificou o sistema de produção de cana-de-

açúcar e significou grande avanço para o setor canavieiro, sobretudo no que refere aos 
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aspectos agronômicos e ambientais da produção de açúcar e etanol. Contudo, deve ser 

destacado que tão importante quanto manter a palha no solo durante o ciclo produtivo da 

cultura (cana planta e soqueiras) é fazer o manejo adequado desta palha durante a reforma do 

canavial.  
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Figura 3. Fluxo de CO2 após o preparo do solo em áreas de renovação do canavial da região 

de Ribeirão Preto, SP. Adaptado de La Scalla et al. (2006) 

 

De modo geral, no Brasil constata-se uma redução gradativa da utilização de práticas 

de preparo de solo, principalmente nas áreas de produção de grãos (Febrapdp, 2012). Por 

outro lado, na maioria das áreas de cultivo de cana-de-açúcar, diversas operações de preparo 

de solo, tais quais arações, gradagens, subsolagens e sulcações, são amplamente utilizadas na 

reforma do canavial e podem anular grande parte dos benefícios obtidos pela manutenção da 

palha na superfície do solo durante o ciclo produtivo da cultura (cana planta e soqueiras). 

Quando se introduz o sistema de plantio direto em uma área anteriormente sob preparo 

convencional ocorre à modificação da dinâmica do carbono do solo. O preparo do solo 

promove melhor aeração do solo, redução do tamanho dos resíduos vegetais, aumento da 

superfície exposta à decomposição, aumento da destruição dos agregados do solo e aceleração 

da atividade microbiana. Considerando estas características e outras não relacionadas, 

observa-se que as operações de preparo do solo resulta em uma rápida mineralização e 

decomposição da matéria orgânica do solo, ocasionando assim o decréscimo do carbono 

estocado no solo e emissão de GEE para atmosfera, principalmente o CO2. 
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O sistema de plantio direto promove uma melhor estruturação do solo, melhor 

proteção física da matéria orgânica do solo, decomposição lenta e gradual dos resíduos 

orgânicos. Estas, entre outras propriedades, conferem ao plantio direto a capacidade de 

aumentar os estoques de carbono no solo, reduzir a emissão de CO2 para atmosfera. 

Em áreas de cultivo de grãos, diversos estudos observaram que a eliminação de 

operações de preparo do solo e adoção do sistema de plantio direto na palha aumenta os 

estoques de carbono do solo (Carvalho et al., 2009), melhora os atributos químicos (Bayer e 

Mielniczuk, 1997), físicos (Castro Filho et al., 1998) e biológicos do solo (Hungria, 1996), 

reduz a incidência de processos erosivos (Dedecek et al., 1986), reduz os custos de produção e 

aumenta lucratividade do setor (Alvim et al., 2004). Já para a adoção do sistema de plantio 

direto em cana-de-açúcar estudos conclusivos são escassos.  

A produção de cana-de-açúcar difere significativamente da produção de grãos em 

termos de agressão mecânica dos equipamentos sobre o solo em função de dois fatores 

principais: i) a largura de corte das colhedoras de cana-de-açúcar é de apenas 1,5 m contra 12 

m das colhedoras de grãos, o que resulta uma área de solo pisoteada oito vezes superior; ii) a 

massa de produto a ser movimentada sobre o terreno durante a colheita e equipamentos é 

aproximadamente quatro vezes superior no caso da cana-de-açúcar. Esta condição se repete 

cumulativamente durante aproximadamente cinco anos para cada ciclo de renovação do 

canavial e resulta em uma condição de compactação de solo, que demanda operações pesadas 

de preparo do solo e com isso fica inviabiliza a aplicação dos conceitos básicos do SPD na 

cana-de-açúcar.  

Em um estudo pioneiro realizado na região de Ribeirão Preto, Segnini et al. (2012) 

observaram que a eliminação do preparo do solo e adoção do plantio direto durante a reforma 

do canavial resulta em acúmulo de C no solo da ordem de 0,96 Mg ha-1 ano-1. Duarte Junior e 

Coelho (2008) verificaram que a associação entre o plantio direto de cana-de-açúcar e a 

introdução de três espécies de leguminosas em rotação de cultivos resulta em aumento médio 

de 36% na produtividade do canavial quando comparado com uma área sob preparo 

convencional e vegetação espontânea incorporada (Tabela 2). 
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Tabela 2. Efeito da adoção do plantio direto e rotação de cultivos com leguminosas na 

produtividade do canavial. Adaptado de Duarte Junior e Coelho (2008). 

 

 

Nas áreas de produção de grãos, por convenção, um plantio direto de qualidade é 

baseado em três requisitos básicos: cobertura do solo, rotação de cultivos e revolvimento 

mínimo do solo. Destes três requisitos, os dois primeiros podem ser facilmente incorporados 

na cultura da cana-de-açúcar, por meio da manutenção da palha na superfície do solo e da 

adoção de rotação de cultivos durante a reforma do canavial. Sob o ponto de vista de 

cobertura do solo, observa-se que a colheita sem queima prévia do canavial resulta em 

quantidades de palha, com valores da ordem de 10-20 Mg ha-1 na superfície do solo (Oliveira 

et al., 1999; Vitti et al.; 2011), o que confere todo o subsídio necessário para a implantação de 

um sistema de plantio direto com qualidade.  

A rotação de cultivos, apesar de ainda não ser amplamente utilizada nas áreas cana-de-

açúcar, apresenta inúmeros benefícios bem conhecidos, como a melhoria dos atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo, melhor controle de pragas, doenças e plantas daninhas e 

aumento significativo da produtividade do canavial (Fernandez et al., 2012). Nas últimas 

décadas, diversos estudos verificaram que a quebra da monocultura e a adoção da rotação de 

cultivos com leguminosas na reforma do canavial resultaram em aumentos da produtividade 

da cana-de-açúcar da ordem de 20-30%, tanto na Austrália (Garside et al., 2000, 2001, 2002), 

quanto no Brasil (Mascarenhas et al., 1994; Duarte Junior & Coelho, 2008). Estes aumentos 

de produtividade estão associados com a melhoria das condições químicas (Moody et al., 

1999), físicas (Braunack et al., 2003) e biológicas do solo (Stirling et al., 2001). Segundo 

estudo de Garside e Bell (2001), a rotação com leguminosas além de fornecer nitrogênio e 

melhorar as condições de solo, reduzem a incidência de pragas e doenças da cultura de cana-

de-açúcar. 

Diferente do observado nas áreas de produção de grãos, a adoção do plantio direto na 

cana-de-açúcar encontra alguns desafios, como por exemplo,  altos índices de compactação de 
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solo, o que resulta na necessidade de se fazer o revolvimento e preparo do solo durante a 

reforma do canavial, inviabilizando, dessa maneira, a execução do sistema de plantio direto 

em sua plenitude.  

Na cultura da cana-de-açúcar observa-se tráfego intenso e desordenado de máquinas e 

equipamentos agrícolas, os quais resultam em compactação do solo, pisoteio excessivo de 

soqueiras e consequentemente redução da produtividade e longevidade do canavial. No 

cenário atual, observa-se que cerca de 60% da superfície do solo é destinada ao tráfego de 

máquinas, enquanto que os 40% restantes são destinados ao cultivo da cana-de-açúcar. Este 

acentuado tráfego de máquinas, sobretudo proveniente de transbordos e colhedoras que 

colhem apenas uma linha por vez, resulta em uma grande superfície de solo pisoteada, 

acarretando a compactação de solo (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Demonstração da compactação do solo causada pelo tráfego intenso de máquinas 

agrícolas em canaviais da região centro sul do Brasil. 

 

Em vista desta limitação técnica, acredita-se que o sistema de plantio direto de cana-

de-açúcar só será sustentável se for associado à redução e a um controle efetivo de tráfego, o 

que reduzirá a compactação e o pisoteio de soqueiras.  

Atualmente, o setor sucroenergético tem se posicionado no sentido de reduzir e 

controlar o tráfego de máquinas, principalmente no que se refere a colheita do canavial. Para a 

prática do controle de tráfego começam a ser utilizados recursos de piloto automático 

georeferenciados em plantadoras, colhedoras e tratores de transbordo (Figura 5). 
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Figura 5. Esquema ilustrando a utilização de piloto automático para controle de tráfico e 

redução do pisoteio de soqueiras. Figura cedida pela Equipe Técnica do Grupo Cerradinho. 

 

Para a redução do tráfego têm surgido comercialmente opções de bitola para tratores e 

carretas de transbordo compatíveis com a bitola das colhedoras. Têm surgido também, 

colhedoras alternativas com bitola mais largas, que colhem até três linhas de cana na mesma 

passada, reduzindo sobremaneira o tráfego de máquinas, aumentando o rendimento 

operacional e reduzindo o consumo de combustíveis fósseis. Nesta linha de atuação, o 

Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), em parceria com a Jacto 

e recursos do BNDES, vem desenvolvendo uma estrutura de tráfego controlado (ETC) com 

bitola de nove metros, a qual visa reduzir 60% para 13% a porcentagem de solo trafegado 

durante todas as etapas de condução do canavial, do plantio à colheita e estabelece ainda o 

conceito de linhas permanentes de tráfego nas quais a compactação representa um fator 

desejável e propiciado (Figura 6).  
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Mecanização de baixo impacto:

Viabilização do plantio direto  de cana-de-açúcar

Estrutura de tráfego controlado – ETC

Bitola de 9 metros

Parceria: CTBE/BNDES/JACTO  

Figura 6. Imagem da Estrutura de Tráfego Controlado que vem sendo desenvolvida pelo 

CTBE/JACTO/BNDES visando à redução do tráfego e implantação do plantio direto de cana-

de-açúcar. 

 

A redução de trafego é uma prática recente que tem como objetivo uma resposta direta 

aos problemas da compactação do solo, preservando as condições de solo ideais para o 

crescimento das culturas (Kingwell & Fuchsbichler, 2011) e viabilizando a implantação do 

plantio direto de cana-de-açúcar.  

É sabido que as plantas necessitam de condições de solo propícias para o crescimento 

das raízes, com boa aeração e suprimento adequado de água, enquanto as operações 

mecanizadas requerem condições de solo compactado para melhorar a eficiência de tração e 

para suportar as cargas impostas. No Brasil, estimativas preliminares indicam que o pisoteio 

das soqueiras de cana-de-açúcar ainda é um dos maiores problemas da atividade canavieira, 

ocasionando redução da produtividade e longevidade do canavial. Para evitar o pisoteio de 

soqueiras e criação de linhas permanentes de tráfego, o controle de tráfego através da 

utilização de piloto automático tem sido usado com sucesso pela indústria canavieira. Estudos 

na Austrália indicaram que o controle de tráfego resulta em diversos benefícios para a cana-

de-açúcar, sobretudo a redução do pisoteio de soqueiras e redução da compactação do solo 

nas áreas destinadas ao crescimento de raízes (Braunack & Hurney, 2000; Bell et al., 2001) e 

aumento significativo da taxa de infiltração de água e atividade biológica do solo (Tullberg et 

al., 2007). 

Ao fazer uma análise isolada dos quatro pilares do sistema de plantio direto de cana-

de-açúcar, observa-se que todos (cobertura do solo, preparo localizado, rotação de cultivos e 
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controle/redução de tráfego) têm potencial para aumentar a estocagem de carbono pelo solo e 

dessa forma contribuir para a execução de uma agricultura de baixa emissão de carbono. 

Entretanto, não se tem conhecimento de estudos, principalmente de longa duração, que 

avaliaram a adoção de todas estas estratégias de manejo para a cultura da cana-de-açúcar. A 

equipe de pesquisadores do CTBE e outros colaboradores vêm trabalhando no sentido de 

obter dados que indiquem o real benefício de se adotar o plantio direto de cana-de-açúcar com 

todos os seus pilares de sustentação. 

 

ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES ECONÔMICOS 

Adoção do plantio direto de cana-de-açúcar 

 O Programa Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC) consiste na 

disponibilização de linhas de crédito para o incentivo à adoção de técnicas agrícolas 

sustentáveis que visam à redução da emissão dos gases de efeito estufa, contribuindo assim, 

para a redução do passivo ambiental, além de aumentar a produtividade e melhorar a renda do 

produtor rural. Por meio do Programa ABC, produtores rurais e cooperativas contam com um 

limite de financiamento de R$ 1 milhão por ano-safra e taxas de juros de 5% ao ano, com 

prazo de pagamento de 5 a 15 anos, para investimentos em técnicas de agricultura sustentável, 

sendo elas: 

 Como forma de incentivar a transição das formas convencionais para o plantio direto 

de cana-de-açúcar, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está realizando 

estudos sobre os custos associados à implantação destas práticas conservacionistas e com 

menor emissão de carbono. 

 

Objetivos 

 O projeto teve como objetivo a identificação do retorno econômico da adoção de 

práticas de manejo do canavial que viabilizam a adoção do plantio direto da cultura da cana-

de-açúcar. Adicionalmente, o projeto visou promover a comparação entre os coeficientes 

técnicos de produção antes e depois da implantação do plantio direto de cana-de-açúcar.  

 

Objetivos Específicos 

• Contabilizar o desembolso financeiro de se promover a conversão do manejo 

convencional para o manejo de baixa emissão de carbono. 
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• Avaliar e comparar os indicadores técnicos e econômicos dos sistemas de 

produção convencionais e das diversas opções de plantio direto de cana-de-açúcar 

em propriedade típica da região centro sul do Brasil. 

• Listar o rol de práticas de manejo que viabilizam a adoção do plantio de cana-de-

açúcar e consequentemente, as estratégias que poderão ser financiadas pelo 

Programa ABC. 

 

Metodologia 

 O projeto visou a geração de informações que auxiliem o produtor rural a verificar as 

vantagens econômico-financeiras de se aderir às técnicas produtivas sustentáveis.  

 O estudo econômico foi realizado pela equipe técnica do Laboratório Nacional de 

Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) utilizando indicadores do setor canavieiro 

contidos nas planilhas eletrônicas da Biorrefinaria Virtual, além de dados obtidos nas 

planilhas do PECEGE. Para a realização deste estudo foi considerada uma fazenda com 1.000 

hectares de produção de cana-de-açúcar em região tradicional de cana-de-açúcar na região 

Centro-Sul do Brasil, e sem área de expansão. 

 Para levantar as atividades e os custos associados à implantação do plantio direto de 

cana-de-açúcar, foram realizadas visitas técnicas a propriedades rurais que já adotam 

parcialmente esta técnica, com objetivo de avaliar sua matriz de custos e sua produtividade, 

além de levantar o montante investido na adequação às técnicas sustentáveis. 

 Para a avaliação da viabilidade do plantio direto de cana-de-açúcar foram 

estabelecidos diversos cenários, os quais estão descritos a segui: 

• Cenário atual – área com preparo convencional do solo durante a reforma do canavial, com 

espaçamento entre linhas de 1,5m, maquinário com bitola de 1,5 m e produtividade média de 

cana-de-açúcar de 85 Mg ha-1. 

• PD-1,5 - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento entre linhas 

de 1,5m, maquinário com bitola de 1,5 m e produtividade média de cana-de-açúcar de 85 Mg 

ha-1. 

• PD-1,5-CT - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento entre 

linhas de 1,5m, maquinário com bitola de 1,5 m, utilização de piloto automático para 

viabilização do controle de tráfego e produtividade média de cana-de-açúcar de 85 Mg ha-1. 

• PD-2,4-CT - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento entre 

linhas combinado de 0,9 x 1,5 m, maquinário com bitola de 2,4 m, utilização de piloto 



16 

 

automático para viabilização do controle de tráfego e produtividade média de cana-de-açúcar 

de 106,3 Mg ha-1. 

• PD-3,0-CT - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento entre 

linhas triplo de 0,75 x 0,75 x 1,5 m, maquinário com bitola de 3,0 m, utilização de piloto 

automático para viabilização do controle de tráfego e produtividade média de cana-de-açúcar 

de 127,5 Mg ha-1. 

• ETC-1,5-CT - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento entre 

linhas de 1,5 m, utilização de piloto automático para viabilização do controle de tráfego, 

utilização da estrutura de tráfego controlado (ETC) com bitola de 9 m para a redução 

significativa do tráfego de máquinas no canavial e produtividade média de cana-de-açúcar de 

85 Mg ha-1. 

• ETC-1,0-CT - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento entre 

linhas de 1,0 m, utilização de piloto automático para viabilização do controle de tráfego 

utilização da estrutura de tráfego controlado (ETC) com bitola de 9 m para a redução 

significativa do tráfego de máquinas no canavial e produtividade média de cana-de-açúcar de 

113,3 Mg ha-1. 

• ETC-0,75-CT - área com plantio direto durante a reforma do canavial, com espaçamento 

entre linhas de 0,75 m, utilização de piloto automático para viabilização do controle de tráfego 

utilização da estrutura de tráfego controlado (ETC) com bitola de 9 m para a redução 

significativa do tráfego de máquinas no canavial e produtividade média de cana-de-açúcar de 

155,8 Mg ha-1. 

 

Uma vez que não se dispõe de resultados de campo que indicam as produtividades de 

cana-de-açúcar em cada um dos cenários estabelecidos usou-se a produtividade média no 

cenário atual de 12,75 kg de colmo por metro linear (85 Mg ha-1 em 6.667 lineares).  

Na Tabela 3 a seguir estão apresentadas algumas informações utilizadas para o 

estabelecimento dos cenários avaliados neste estudo. Analisando a Tabela 1 foi possível 

verificar que de acordo que aumenta os metros lineares de plantio, foram aumentados 

linearmente o consumo de fertilizantes e mudas para o plantio de cana-de-açúcar e ainda a 

produtividade da cultura. Nos cenários onde se tem controle de tráfego foi analisado o 

aumento da longevidade do canavial oriundo da redução do pisoteio de soqueiras, pois o 

pisoteio das soqueiras é um dos principais fatores que reduzem a longevidade do canavial, 

desta forma, reduzindo o pisoteio espera-se aumentar a vida útil do canavial. 
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Tabela 3. Parâmetros utilizados para a construção dos cenários de viabilidade econômica da adoção do plantio direto de cana-de-açúcar. 

Parâmetros Atual PD-1,5 PD-1,5-CT PD-2,4-CT PD-3,0-CT ETC-1,5-CT ETC-1,0-CT ETC-0,75-CT

Bitola da colhedora (m) 1,5 1,5 1,5 2,4 3,0 9,0 9,0 9,0 

Metros lineares por hectare 6.667 6.667 6.667 8.333 10.000 6.667 8.889 12.222 

Adoção de controle de tráfego Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Operações de preparo do solo 
Convencion

al 

Subsolage

m 
Subsolagem 

Subsolage

m 
Subsolagem Subsolagem Subsolagem Subsolagem

Numero de linhas colhidas por passada 1 1 1 2 3 2 2 2 

Nº de linhas plantadas por passada 1 1 1 2 3 6 6 6 

Produtividade média (toneladas por 

hectare) 
85,0 85,0 85,0 106,3 127,5 85,0 113,3 155,8 

5 5 5 5 5 5 5 5 

- - 6 6 6 6 6 6 

- - 7 7 7 7 7 7 

- - 8 8 8 8 8 8 

Efeito simulado do controle de tráfego 

no aumento da longevidade do canavial  

(Nº de cortes) 

- - 9 9 9 9 9 9 

Insumos aplicados          

Mudas (toneladas por hectare) 20 20 20 25 30 20 26,7 36,7 

Vinhaça (m3 por hectare) 110 110 110 137,5 165 110 146,7 201,7 

Torta de filtro (toneladas por hectare) 5 5 5 6,25 7,5 5,0 6,7 9,2 

Cana Planta         
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Fertilizante nitrogenado (kg N por 

hectare) 
43,5 43,5 43,5 54,4 65,3 43,5 58 79,8 

Fertilizante fosfatado (kg P2O5 por 

hectare) 
180 180 180 225 270 180 240 330 

Fertilizante plantio (kg K2O por 

hectare) 
120 120 120 150 180 120 160 220 

Cana Soca         

Fertilizante nitrogenado (kg N por 

hectare) 
120 120 120 150 180 120 160 220 

Fertilizante plantio (kg K2O por 

hectare) 
120 120 120 150 180 120 160 220 
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 O projeto visou avaliar as seguintes variáveis econômicas: 

• Custo Operacional Efetivo (COE): Refere-se a todos os gastos assumidos pela 

propriedade ao longo de um ciclo produtivo e que foram consumidos neste mesmo intervalo 

de tempo, correspondendo ao desembolso realizado pelo produtor. 

• Custo Operacional Total (COT): Refere-se ao COE acrescido do pró-labore do 

produtor mais as depreciações de máquinas/ equipamentos e benfeitorias. 

• Custo Total (CT): Foi obtido através da soma do COT com a remuneração do 

capital médio empatado em máquinas/equipamentos, além do capital circulante. 

• Investimento de adequação: Os desembolsos efetivos do produtor rural a fim de 

implementar os diversos cenários de adoção do plantio direto de cana-de-açúcar. 

 

 Com base nos dados obtidos foram comparados os coeficientes técnico-econômicos, 

buscando mostrar a melhora obtida nos indicadores. As informações referentes ao 

investimento de adequação da propriedade rural para adotar o plantio direto foram utilizados 

como base para elaboração do projeto de viabilidade econômica, evidenciando para o 

produtor rural o retorno esperado e o tempo de retorno do investimento, caso a tecnologia seja 

viável. Os custos de oportunidade foram determinados utilizando o valor corrente da Taxa 

Selic, taxa de juros básica da economia brasileira. 

 Este estudo de viabilidade visou avaliar se o valor investido na propriedade pelo 

Programa ABC para promover a implantação do plantio direto de cana-de-açúcar gera retorno 

financeiro. Adicionalmente o projeto visou avaliar o ganho ambiental da mudança, sobretudo 

no que se refere aos estoques de carbono do solo. 

 

Indicadores de Viabilidade Econômica 

 

Na tabela 2 a seguir estão apresentados os investimentos necessários para a adequação 

da produção de cana-de-açúcar rumo à agricultura de baixa emissão de carbono. Todas as 

modificações propostas levaram em consideração uma fazenda com 1.000 hectares de área 

produção de cana-de-açúcar e sem área de expansão. 

No cenário PD-1,5 não foram necessários investimentos, uma vez que apenas foram 

retiradas as operações de preparo do solo (arações e gradagens). No cenário PD-1,5-CT os 

recursos foram investidos para aquisição de pilotos automáticos os quais são utilizados para 

controlar o tráfego no canavial e reduzir o pisoteio das soqueiras. Nos demais cenários, os 
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investimentos foram utilizados para a aquisição pilotos automáticos e colhedoras com bitolas 

mais largas, visando controlar e reduzir significativamente o tráfego de máquinas no canavial 

e viabilizar a adoção de um sistema de plantio direto de cana-de-açúcar. Os pilotos 

automáticos para viabilização do controle de tráfego foram colocados nos tratores, 

transbordos e colhedoras. Nos cenários onde se tem aquisição de novas colhedoras, estas já 

vêm de fábrica com pilotos automáticos e com isso necessitou de menor quantidade destes 

equipamentos. 

Para a realização dos custos foi feita uma pesquisa de mercado para aquisição de 

piloto automáticos e colhedoras que colhem duas ou mais linhas de cana por vez. Para os 

cenários que utilizam a estrutura de tráfego controlado (ETC), os custos foram estimados, pois 

este equipamento está em fase final de desenvolvimento e ainda não tem preço fixado no 

mercado. Em todos os cenários testados considerou-se 100% de colheita de cana crua 

mecanizada. Nos cenários onde a ETC está presente precisará apenas de dois pilotos para os 

transbordos, uma vez esta máquina já vem com piloto automático e também fará o plantio do 

canavial. 

 

Tabela 4. Relação dos investimentos necessários nos diferentes cenários de implantação do 

plantio direto de cana-de-açúcar. 

Investimentos 
Colhedora Piloto Automático Total Cenários 

------------------------ x 1.000 reais ---------------------- 
Atual     
PD-1,5    
PD-1,5-CT  360 (6) * 360 
PD-2,4-CT 930 180 (3) 1.110 
PD-3,0-CT 930 180 (3) 1.110 
ETC-1,5-CT 1.250 120 (2) 1.370 
ETC-1,0-CT 1.250 120 (2) 1.370 
ETC-0,75-CT 1.250 120 (2) 1.370 

* valores entre parênteses indica a quantidade de pilotos automáticos necessários.  

 

 A seguir nas tabelas de 4 a 11 estão apresentados os custos de produção de cana-de-

açúcar em cada um dos cenários avaliados. Os custos estão divididos em Custo operacional 

Efetivo, Custo Operacional Total e Custo Total, e dentro de cada uma destas divisões é 

possível verificar quais são os principais componentes destes custos. 
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Tabela 5. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário atual com 

preparo convencional do solo, espaçamento de 1,5 m e sem a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  594,32 6,99 11,0% 

    Mão de obra  197,46 2,32 3,6% 

    Insumos  666,62 7,84 12,3% 

 Fertilizantes  314,32 3,70 5,8% 

 Agroquímicos  118,37 1,39 2,2% 

 Diesel  233,93 2,75 4,3% 

    Transporte de insumos  86,77 1,02 1,6% 

    Transporte da cana  395,20 4,65 7,3% 

    Despesas administrativas  336,70 3,96 6,2% 

 Funcionários  186,90 2,20 3,5% 

 Tributos  149,80 1,76 2,8% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2277,08 26,79 42,1% 

    Depreciações  1189,51 13,99 22,0% 

 Formação do canavial  1138,30 13,39 21,0% 

 Mecanização  65,02 0,76 1,2% 

 Mão de obra  30,18 0,36 0,6% 

 Insumos  972,17 11,44 18,0% 

 Fertilizantes  254,20 2,99 4,7% 

 Corretivos  63,94 0,75 1,2% 

 Agroquímicos  96,03 1,13 1,8% 

 Mudas  499,00 5,87 9,2% 

 Diesel  58,99 0,69 1,1% 

 Transporte de insumos  70,93 0,83 1,3% 

 Irrigação  51,22 0,60 0,9% 

    Remuneração do proprietário  360,00 4,24 6,7% 

 Custo Operacional Total (COT)  3826,59 45,02 70,7% 

    Remuneração da terra  1238,78 14,57 22,9% 

    Remuneração do capital  347,51 4,09 6,4% 

 Custo Total (CT)  5412,88 63,68 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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Tabela 6. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário PD-1,5 

com plantio direto, espaçamento de 1,5 m e sem a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  594,32 6,99 11,0% 

    Mão de obra  197,46 2,32 3,7% 

    Insumos  666,62 7,84 12,3% 

 Fertilizantes  314,32 3,70 5,8% 

 Agroquímicos  118,37 1,39 2,2% 

 Diesel  233,93 2,75 4,3% 

    Transporte de insumos  86,77 1,02 1,6% 

    Transporte da cana  395,20 4,65 7,3% 

    Despesas administrativas  336,70 3,96 6,2% 

 Funcionários  186,90 2,20 3,5% 

 Tributos  149,80 1,76 2,8% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2277,08 26,79 42,2% 

    Depreciações  1177,30 13,85 21,8% 

 Formação do canavial  1126,08 13,25 20,9% 

 Mecanização  60,24 0,71 1,1% 

 Mão de obra  28,50 0,34 0,5% 

 Insumos  966,42 11,37 17,9% 

 Fertilizantes  254,20 2,99 4,7% 

 Corretivos  63,94 0,75 1,2% 

 Agroquímicos  96,03 1,13 1,8% 

 Mudas  499,00 5,87 9,2% 

 Diesel  53,24 0,63 1,0% 

 Transporte de insumos  70,93 0,83 1,3% 

 Irrigação  51,22 0,60 0,9% 

    Remuneração do proprietário  360,00 4,24 6,7% 

 Custo Operacional Total (COT)  3814,38 44,88 70,7% 

    Remuneração da terra  1238,78 14,57 22,9% 

    Remuneração do capital  345,28 4,06 6,4% 

 Custo Total (CT)  5398,43 63,51 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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Tabela 7. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário PD-1,5-

CT com plantio direto, espaçamento de 1,5 m e com a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  592,74 6,97 11,0% 

    Mão de obra  197,46 2,32 3,7% 

    Insumos  666,62 7,84 12,3% 

 Fertilizantes  314,32 3,70 5,8% 

 Agroquímicos  118,37 1,39 2,2% 

 Diesel  233,93 2,75 4,3% 

    Transporte de insumos  86,77 1,02 1,6% 

    Transporte da cana  395,20 4,65 7,3% 

    Despesas administrativas  336,70 3,96 6,2% 

 Funcionários  186,90 2,20 3,5% 

 Tributos  149,80 1,76 2,8% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2275,50 26,77 42,1% 

    Depreciações  1179,20 13,87 21,8% 

 Formação do canavial  1127,99 13,27 20,9% 

 Mecanização  62,15 0,73 1,1% 

 Mão de obra  28,50 0,34 0,5% 

 Insumos  966,42 11,37 17,9% 

 Fertilizantes  254,20 2,99 4,7% 

 Corretivos  63,94 0,75 1,2% 

 Agroquímicos  96,03 1,13 1,8% 

 Mudas  499,00 5,87 9,2% 

 Diesel  53,24 0,63 1,0% 

 Transporte de insumos  70,93 0,83 1,3% 

 Irrigação  51,22 0,60 0,9% 

    Remuneração do proprietário  360,00 4,24 6,7% 

 Custo Operacional Total (COT)  3814,70 44,88 70,6% 

    Remuneração da terra  1238,78 14,57 22,9% 

    Remuneração do capital  351,93 4,14 6,5% 

 Custo Total (CT)  5405,41 63,59 100,0% 

* tc = toneladas de cana 

 



24 

 

Tabela 8. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário PD-2,4-

CT com plantio direto, espaçamento combinado de 2,4 m e com a utilização de controle de 

tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  483,57 4,55 8,9% 

    Mão de obra  166,42 1,57 3,1% 

    Insumos  601,12 5,66 11,1% 

 Fertilizantes  337,35 3,18 6,2% 

 Agroquímicos  118,96 1,12 2,2% 

 Diesel  144,80 1,36 2,7% 

    Transporte de insumos  107,61 1,01 2,0% 

    Transporte da cana  454,03 4,27 8,4% 

    Despesas administrativas  374,15 3,52 6,9% 

 Funcionários  186,90 1,76 3,5% 

 Tributos  187,25 1,76 3,5% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2186,90 20,58 40,4% 

    Depreciações  1330,12 12,52 24,6% 

 Formação do canavial  1268,92 11,94 23,5% 

 Mecanização  53,46 0,50 1,0% 

 Mão de obra  26,36 0,25 0,5% 

 Insumos  1115,21 10,50 20,6% 

 Fertilizantes  308,42 2,90 5,7% 

 Corretivos  62,07 0,58 1,1% 

 Agroquímicos  93,21 0,88 1,7% 

 Mudas  605,43 5,70 11,2% 

 Diesel  46,09 0,43 0,9% 

 Transporte de insumos  73,89 0,70 1,4% 

 Irrigação  61,20 0,58 1,1% 

    Remuneração do proprietário  360,00 3,39 6,7% 

 Custo Operacional Total (COT)  3877,01 36,49 71,7% 

    Remuneração da terra  1238,78 11,66 22,9% 

    Remuneração do capital  293,67 2,76 5,4% 

 Custo Total (CT)  5409,46 50,91 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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Tabela 9. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário PD-3,0-

CT com plantio direto, espaçamento triplo de 3,0 m e com a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  604,14 4,74 10,3% 

    Mão de obra  175,92 1,38 3,0% 

    Insumos  596,59 4,68 10,1% 

 Fertilizantes  335,92 2,63 5,7% 

 Agroquímicos  119,36 0,94 2,0% 

 Diesel  141,31 1,11 2,4% 

    Transporte de insumos  128,11 1,00 2,2% 

    Transporte da cana  509,03 3,99 8,7% 

    Despesas administrativas  411,60 3,23 7,0% 

 Funcionários  186,90 1,47 3,2% 

 Tributos  224,70 1,76 3,8% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2425,39 19,02 41,3% 

    Depreciações  1498,42 11,75 25,5% 

 Formação do canavial  1427,24 11,19 24,3% 

 Mecanização  53,03 0,42 0,9% 

 Mão de obra  26,17 0,21 0,4% 

 Insumos  1270,88 9,97 21,6% 

 Fertilizantes  362,52 2,84 6,2% 

 Corretivos  60,79 0,48 1,0% 

 Agroquímicos  91,30 0,72 1,6% 

 Mudas  711,63 5,58 12,1% 

 Diesel  44,63 0,35 0,8% 

 Transporte de insumos  77,15 0,61 1,3% 

 Irrigação  71,18 0,56 1,2% 

    Remuneração do proprietário  360,00 2,82 6,1% 

 Custo Operacional Total (COT)  4283,81 33,60 72,9% 

    Remuneração da terra  1238,78 9,72 21,1% 

    Remuneração do capital  357,08 2,80 6,1% 

 Custo Total (CT)  5879,67 46,12 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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Tabela 10. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário ETC-

1,5-CT com plantio direto, utilização da estrutura de tráfego (ETC), espaçamento entrelinhas 

de 1,5 m e com a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  393,80 4,63 8,3% 

    Mão de obra  145,10 1,71 3,1% 

    Insumos  532,96 6,27 11,2% 

 Fertilizantes  320,78 3,77 6,8% 

 Agroquímicos  120,64 1,42 2,5% 

 Diesel  91,53 1,08 1,9% 

    Transporte de insumos  86,37 1,02 1,8% 

    Transporte da cana  403,33 4,75 8,5% 

    Despesas administrativas  336,70 3,96 7,1% 

 Funcionários  186,90 2,20 3,9% 

 Tributos  149,80 1,76 3,2% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  1898,25 22,33 40,0% 

    Depreciações  1015,21 11,94 21,4% 

 Formação do canavial  963,99 11,34 20,3% 

 Mecanização  39,85 0,47 0,8% 

 Mão de obra  22,09 0,26 0,5% 

 Insumos  838,84 9,87 17,7% 

 Fertilizantes  215,77 2,54 4,5% 

 Corretivos  56,72 0,67 1,2% 

 Agroquímicos  85,19 1,00 1,8% 

 Mudas  442,63 5,21 9,3% 

 Diesel  38,53 0,45 0,8% 

 Transporte de insumos  63,21 0,74 1,3% 

 Irrigação  51,22 0,60 1,1% 

    Remuneração do proprietário  360,00 4,24 7,6% 

 Custo Operacional Total (COT)  3273,46 38,51 68,9% 

    Remuneração da terra  1238,78 14,57 26,1% 

    Remuneração do capital  238,05 2,80 5,0% 

 Custo Total (CT)  4750,29 55,89 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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Tabela 11. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário ETC-

1,0-CT com plantio direto, utilização da estrutura de tráfego (ETC), espaçamento entrelinhas 

de 1,0 m e com a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*  %  

    Mecanização  524,83 4,63 9,7% 

    Mão de obra  151,51 1,34 2,8% 

    Insumos  581,03 5,13 10,8% 

 Fertilizantes  342,48 3,02 6,4% 

 Agroquímicos  120,84 1,07 2,2% 

 Diesel  117,71 1,04 2,2% 

    Transporte de insumos  113,93 1,01 2,1% 

    Transporte da cana  480,22 4,24 8,9% 

    Despesas administrativas  386,63 3,41 7,2% 

 Funcionários  186,90 1,65 3,5% 

 Tributos  199,73 1,76 3,7% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2238,15 19,75 41,5% 

    Depreciações  1244,80 10,98 23,1% 

 Formação do canavial  1180,28 10,41 21,9% 

 Mecanização  40,49 0,36 0,8% 

 Mão de obra  22,72 0,20 0,4% 

 Insumos  1048,57 9,25 19,4% 

 Fertilizantes  284,53 2,51 5,3% 

 Corretivos  56,10 0,49 1,0% 

 Agroquímicos  84,25 0,74 1,6% 

 Mudas  583,68 5,15 10,8% 

 Diesel  40,02 0,35 0,7% 

 Transporte de insumos  68,50 0,60 1,3% 

 Irrigação  64,52 0,57 1,2% 

    Remuneração do proprietário  360,00 3,18 6,7% 

 Custo Operacional Total (COT)  3842,95 33,91 71,3% 

    Remuneração da terra  1238,78 10,93 23,0% 

    Remuneração do capital  310,50 2,74 5,8% 

 Custo Total (CT)  5392,23 47,58 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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Tabela 12. Cálculos dos custos de produção da cultura de cana-de-açúcar no cenário ETC-

0,75-CT com plantio direto, utilização da estrutura de tráfego (ETC), espaçamento entrelinhas 

de 0,75 m e com a utilização de controle de tráfego. 

Custo de produção 
Descrição  

 R$/ha  R$/tc*   %  

    Mecanização  721,42 4,63 11,5% 

    Mão de obra  161,16 1,03 2,6% 

    Insumos  571,27 3,67 9,1% 

 Fertilizantes  293,26 1,88 4,7% 

 Agroquímicos  121,00 0,78 1,9% 

 Diesel  157,01 1,01 2,5% 

    Transporte de insumos  154,14 0,99 2,5% 

    Transporte da cana  584,88 3,75 9,3% 

    Despesas administrativas  461,53 2,96 7,4% 

 Funcionários  186,90 1,20 3,0% 

 Tributos  274,63 1,76 4,4% 

 Custo Operacional Efetivo (COE)  2654,39 17,03 42,4% 

    Depreciações  1590,58 10,21 25,4% 

 Formação do canavial  1506,10 9,66 24,0% 

 Mecanização  41,64 0,27 0,7% 

 Mão de obra  23,79 0,15 0,4% 

 Insumos  1364,37 8,76 21,8% 

 Fertilizantes  387,64 2,49 6,2% 

 Corretivos  55,58 0,36 0,9% 

 Agroquímicos  83,48 0,54 1,3% 

 Mudas  795,20 5,10 12,7% 

 Diesel  42,47 0,27 0,7% 

 Transporte de insumos  76,30 0,49 1,2% 

 Irrigação  84,49 0,54 1,3% 

    Remuneração do proprietário  360,00 2,31 5,7% 

 Custo Operacional Total (COT)  4604,97 29,55 73,5% 

    Remuneração da terra  1238,78 7,95 19,8% 

    Remuneração do capital  419,27 2,69 6,7% 

 Custo Total (CT)  6263,02 40,19 100,0% 

* tc = toneladas de cana 
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 Nas figuras 7A e 7B estão agrupados os custos totais de produção de cana-de-açúcar por 

hectare e por toneladas de cana produzida em todos os cenários avaliados. Conforme era de se esperar, 

nos cenários com maior quantidade de metros lineares (vide Tabela 3) foram observados os maiores 

custos por hectare e menores custos por tonelada de cana. Comparando apenas as áreas que 

apresentam espaçamento entrelinhas de 1,5 m, observa-se que o melhor rendimento operacional e o 

menor consumo de combustível por hectare da ETC resultou no menor custo de produção. 

 Avaliando a adoção do cenário PD-1,5 observa-se que apenas a eliminação do preparo 

do solo não modificou significativamente o custo de produção. Por outro lado, também foi 

possível verificar que a aquisição dos pilotos automáticos para viabilização do cenário PD-

1,5-CT, praticamente não influenciou nos custos de produção, quando comparado com o 

cenário PD-1,5. 
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Figura 7. Custos de produção da cana-de-açúcar por hectare (A) e por tonelada de cana 

produzida (B) nos diferentes cenários estabelecidos para testar a viabilidade econômica da 

adoção do plantio direto de cana de açúcar 
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Pelo fato de a remuneração da terra ou arrendamento ser um importante componente 

do custo de produção, as áreas com uso mais intensivo da terra e com maior quantidade 

metros lineares de cana resultaram em menores custos de produção. É importante ressaltar 

que para a construção destes cenários a produtividade do canavial foi estimada em função da 

quantidade de metros lineares de cana-de-açúcar, uma vez que não foram encontrados na 

literatura estudos que avaliaram a produtividade da cultura nestas condições de espaçamento. 

Para refinar e validar estas simulações, a equipe técnica do CTBE implementou recentemente 

experimentos de campo com diferentes condições de espaçamento da cultura e espera-se que 

nos próximos anos resultados de campo estejam disponíveis. 

 Nos cenários onde o controle de tráfego foi implantado, foram realizadas análises de 

sensibilidade para avaliar os efeitos do aumento da longevidade do canavial. De modo geral, 

observa-se que em todos os cenários testados o aumento da longevidade resultou em reduções 

significativas no custo de produção (Figura 3) o que está associado ao grande montante de 

recursos gastos pelo produtor rural durante a reforma e plantio do canavial. Dessa forma, fica 

evidente que as principais formas de reduzir os custos de produção da tonelada de cana estão 

associadas ao aumento da produtividade e longevidade do canavial. Entretanto, da mesma 

forma do exposto anteriormente para os aumentos de produtividade, estes aumentos de 

longevidade inseridos nas simulações precisam ser validados em pesquisas de campo. 

 

 

Figura 8. Análise de sensibilidade dos custos de produção da cana-de-açúcar (R$ ton-1) em 

função do aumento da longevidade do canavial nas áreas onde foram implementadas 

estratégias para controle de tráfego. 
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Na Tabela 13 a seguir estão apresentados os aumentos de receita gerados pelos 

investimentos para a adoção de uma agricultura de baixa emissão de carbono, tal como o 

tempo de payback, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).  

No cenário PD-1,5 onde não foram realizados investimentos e apenas excluíram-se as 

operações de preparo de solo não foi possível estimar o tempo de payback e a TIR. No 

cenário PD-1,5-CT onde foi simulado o investimento de R$ 360.000 (trezentos e sessenta mil 

reais) e a manutenção da produtividade e longevidade nos níveis do cenário atual observou-se 

VPL negativo e o investimento não seria pago. Entretanto, se houver um aumento na 

longevidade do canavial, fato esperado pela redução do pisoteio das soqueiras, observa-se 

rendimentos positivos com tempo de payback variando de 10-25 meses dependendo do 

aumento de longevidade.  

Em todos os demais cenários avaliados observaram-se indicadores econômicos 

favoráveis à adoção das novas tecnologias para viabilização do plantio direto. 

 

Tabela 13. Aumento da receita anual, tempo de payback, valor presente líquido (VPL) e taxa 

interna de retorno (TIR) em função dos investimentos realizados para viabilizar uma 

agricultura de baixa emissão de carbono e em diferentes níveis de longevidade da cultura. 

Aumento na 

receita 

anual 

Tempo de 

payback  
VPL TIR 

Cenários 
Longevidade 

do canavial  
x 1.000 

reais 
anos x 1.000 reais % 

Atual 5 cortes     

PD-1,5* 5 cortes 14,45  57,0  

5 cortes 7,47  (309,56) 0 

6 cortes 170,34 25 meses 333,69 38% 

7 cortes 288,18 15 meses 799,13 75% 

8 cortes 377,41 11 meses 1.151,55 102% 

PD-1,5-CT 

9 cortes 447.32 10 meses 1.427,65 122% 

5 cortes 1.085,31 12 meses 3.241,04 94% 

6 cortes 1.238,78 11 meses 3.847,18 109% 

7 cortes 1.349,55 10 meses 4.284,68 119% 

PD-2,4-CT 

8 cortes 1.433,27 9 meses 4.615,33 127% 
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9 cortes 1.498,76 9 meses 4.874,00 133% 

5 cortes 1.493,10 9 meses 4.851,65 133% 

6 cortes 1.641,68 8 meses 5.438,46 146% 

7 cortes 1.748,74 8 meses 5.861,30 156% 

8 cortes 1.829,54 7 meses 6.180,46 164% 

PD-3,0-CT 

9 cortes 1.892,70 7 meses 6.429,91 169% 

5 cortes 662,59 25 meses 1.326,58 39% 

6 cortes 807,94 20 meses 1.900,64 52% 

7 cortes 912,11 18 meses 2.312,05 60% 

8 cortes 990,42 17 meses 2.621,36 67% 

ETC-1,5-CT 

9 cortes 1.051,44 16 meses 2.862.38 72% 

5 cortes 1.368,71 12 meses 4.115,44 96% 

6 cortes 1.507,40 11 meses 4.663,20 107% 

7 cortes 1.606,71 10 meses 5.055,44 115% 

8 cortes 1.681,32 10 meses 5.350,16 120% 

ETC-1,0-CT 

9 cortes 1.739,44 10 meses 5.579,70 125% 

5 cortes 1.996,69 8 meses 6.595,72 144% 

6 cortes 2.133,20 8 meses 7.134,87 154% 

7 cortes 2.230,88 8 meses 7.520,68 162% 

8 cortes 2.304.24 7 meses 7.810,42 167% 

ETC-0,75-CT 

9 cortes 2.361,36 7 meses 8.036,01 171% 

* este cenário não apresenta investimentos, é baseado apenas na exclusão das operações de 

preparo do solo (arações e gradagens).
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ATIVIDADES A SEREM FINANCIADAS PELO PROGRAMA ABC 

 

 

Tecnologias que devem ser financiadas pelo Programa ABC para viabilização de um plantio direto de cana-de-açúcar com qualidade e 

sustentabilidade. 

Cultura Tecnologia Prática 
Descrição da 

nova prática 
Vantagem 

Mitigação de 

CO2 

(quando 

houver 

disponibilidade 

de dados) 

Respaldo técnico e 

bibliográfico 

Cana-de-Açúcar 
Rotação de 

cultivos  

Adoção da 

rotação de 

cultivos com 

leguminosas 

na reforma 

do canavial  

Plantio de 

leguminosas durante a 

reforma do canavial  

Aumento da produtividade do 

canavial, redução de 

infestação de pragas e 

indiretamente aumenta o 

input de resíduos no solo e 

tem potencial para aumentar 

os estoques de carbono do 

solo 

Sem 

disponibilidade 

de dados 

Fernandez et al. 

(2012); 

Mascarenhas et 

al.(1994); Duarte 

Junior & Coelho 

(2008) 

Cana-de-Açúcar 
Controle de 

tráfego para 

Aquisição de 

pilotos 

Estabelecimento de 

linhas permanentes de 

Reduz o pisoteio de 

soqueiras, reduz a 

Sem 

disponibilidade 
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viabilizar o 

plantio 

direto 

automáticos 

para a 

condução do 

canavial  

tráfego e evita o 

pisoteio de soqueiras 

de cana-de-açúcar  

compactação do solo e 

aumenta a longevidade do 

canavial. 

de dados 

Cana de Açúcar 

Redução do 

tráfego para 

viabilizar o 

plantio 

direto 

Aquisição de 

colhedoras 

com bitola 

mais larga 

Esta nova prática, 

aliada ao controle de 

tráfego, reduz a 

superfície de solo 

compactada e 

viabiliza a 

implantação do 

plantio direto de cana-

de-açúcar. 

Aumenta a eficiência da 

colheita do canavial, reduz a 

superfície de solo pisoteada, 

melhora as condições 

químicas, físicas e biológicas 

do solo, aumenta o 

crescimento de raízes, 

aumenta a capacidade de 

acúmulo de carbono no solo, 

aumenta a produtividade e 

longevidade do canavial e 

reduz as operações de preparo 

do solo. 

Aumento dos 

estoques de 

carbono da 

ordem de 0,96 

Mg ha-1 ano -1 

Segnini et al. (2012); 

La Scala et al. 

(2006); 

Kingwell, 

Fuchsbichler (2011); 

Braunack, Hurney 

(2000) 

Tullberg et al. (2007) 

 


