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RESUMO 

O arrendamento de terras para o cultivo de cana-de-açúcar possui maior rentabilidade 
do que a produção para o fornecimento às usinas, do ponto de vista do proprietário 
das terras, conforme dados do ano de 2013. A rentabilidade média, considerando o 
arrendamento, ficou em 7,62% no ano de 2017, frente a 1,27% para a produção e 
fornecimento. A cana-de-açúcar é considerada a cultura de maior relevância para a 
produção de biocombustível em regiões tropicais e subtropicais e tal fator acontece 
devido à elevada eficiência de conversão de energia solar em biomassa. Atualmente, 
é também a principal fonte (80%) de açúcar nacional, sendo ainda utilizada em setores 
de alimentação animal. O presente trabalho possui como objetivo estabelecer uma 
relação de análise de viabilidade entre a produção de cana-de-açúcar em terras de 
arrendatários e a compra de cana-de-açúcar de fornecedores. Para tanto, o presente 
trabalho adotou como método uma pesquisa quantitativa, por meio de um estudo de 
caso, no qual foram apresentadas as condições economicamente adequadas para 
uma usina de cana-de-açúcar situada no Triângulo Mineiro. A partir de análises 
bibliográficas sobre o assunto e levando em consideração os fatores de custo de 
produção, colheita, transporte e capacidade produtiva de diferentes tipos de solo foi 
elaborado um modelo no qual gerou-se cenários dentro do custo de condição da 
lavoura, para a verificação da viabilidade de arrendamento de terras para usinas 
sucroenergéticas. Considera-se que são muitas as variáveis que impactam 
diretamente nos resultados operacionais, e a partir dos modelos executados na 
presente pesquisa, conclui-se que a usina deve focar maiores valores de 
arrendamentos para ambientes de produção que tem resultados de TCH e ATR 
maiores. 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar, arrendamento, custo de produção.  



 
 

ABSTRACT 

Leasing crop land for sugarcane production is more profitable than the production for 

the supply to the mills, from the landlord side, according to 2013 data. The average 

yield, considering the lease, was 7.62% in 2017, compared to 1.27% for production 

and supply. Sugarcane is considered to be the most important crop for biofuel 

production in tropical and subtropical regions, and this is due to the high conversion 

efficiency of solar energy into biomass. Currently, it is also the main source (80%) of 

national sugar, besides to be an important for animal feed. The present work aims to 

establish a feasibility analysis relationship to compare the production of sugarcane in 

tenant lands and the purchase of sugarcane from suppliers. For this, the present study 

adopted as a method a quantitative research, through a case study, where by means 

of variables was presented the economically adequate conditions for a sugarcane mill 

located in the Minas Gerais triangle. Based on bibliographic analyzes on the subject 

and taking into account the production costs, harvest, transport and productive 

capacity of different types of soil, a model was elaborated in which scenarios were 

generated within the cost of the condition of the crop, for the verification of the feasibility 

of renting land for sugar-energy plants. It is considered that many variables have a 

direct impact on the operational results, and from the models executed in the present 

research, it is concluded that the plant should focus higher lease values for production 

environments that have higher TCH (t of cane per hectare) and ATR (Total 

Recoverable Sugar) results. 

Keywords: Sugar cane, lease, cost of production.
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1. INTRODUÇÃO  

 

A busca por novas fontes de energia renovável com a intenção de substituir 

o petróleo, bem como a crescente demanda de consumo do açúcar, desde meados 

dos anos 1970, são alguns dos fatores que impulsionaram a expansão da cultura da 

cana-de-açúcar no País. O setor sucroenergético realiza também a cogeração de 

energia a partir da queima do bagaço e da palha de cana-de-açúcar, em que o 

excedente de energia pode ser comercializado para as companhias elétricas. Além 

dos fatores supracitados, outros produtos como plásticos vêm sendo desenvolvidos 

derivados do setor sucroenergético (OLIVEIRA; NACHILUK, 2011). 

No Brasil, a cana-de-açúcar foi introduzida durante o período colonial, no 

século XVI, constitui-se como uma das principais culturas agrícolas que conduzem a 

economia brasileira (MACHADO, 2003). Diante disso, a grande expansão de seu 

cultivo no país ocorreu a partir da criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), 

em novembro de 1975, implantado com o intuito de atender às necessidades dos 

mercados interno e externo e à política de combustíveis automotivos. O Proálcool 

incentivou a produção dos derivados da cana-de-açúcar, em especial o etanol, 

principalmente pelo aumento da produção agrícola, pela modernização e ampliação 

de destilarias em operação e pela instalação de novas unidades de produção, 

armazenadoras e distribuidoras (GORDINHO, 2010). 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é considerada a cultura de maior 

relevância para a produção de biocombustível em regiões tropicais e subtropicais e 

tal fator acontece devido à elevada eficiência de conversão de energia solar em 

biomassa (WACLAWOVSKY et al., 2010; SNYMAN et al., 2011). Atualmente, é 

também a principal fonte (80%) de açúcar nacional, sendo ainda utilizada em setores 

de alimentação animal (SNYMAN et al., 2011). Devido às características biológicas e 

ampla utilização, conforme citado por Waclawovsky et al. (2010); Snyman et al. (2011), 

tornou-se a cultura de maior produção mundial, cita a Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO, 2016). Os países produtores de maior destaque 

são Brasil, China e Índia, que, em conjunto, são responsáveis por mais de 65% dos 

1.842.266.284 milhões de toneladas de cana-de-açúcar produzidas anualmente 

(FAO, 2016). 
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Muitas são as maneiras de uma Unidade produtora ter acesso a sua 

matéria-prima, abaixo estão listados e caracterizados os principais modelos do setor 

canavieiro: 

• Produção própria: O modelo de produção própria se resume ao tipo de 

produção onde todo canavial da unidade é conduzido pela usina em terras 

próprias da usina. 

• Produção própria em áreas arrendadas: É o modelo onde a 

administração e condução da produção é responsabilidade da unidade 

produtora, porém, a terra é proveniente de um contrato de arrendamento, 

onde a Usina firma compromissos de pagamentos pelo uso da terra, esses 

contratos têm vigência, em sua maioria, por mais de 6 anos. 

• Produção por fornecimento: Os contratos de fornecimento se 

resumem em dois tipos de contrato, com e sem prestação de serviço, ou 

seja, a usina tem acesso a cana-de-açúcar proveniente de uma 

administração terceira, onde o fornecedor é quem lida com o melhor arranjo 

para produção da matéria-prima. Sendo a administração do fornecedor, 

este pode executar ou terceirizar algum tipo de serviço, sendo da usina ou 

não para destacar os processos de produção ou colheita. Nesses modelos 

de contrato as terras não são propriedades da usina. Os contratos neste 

modelo também são considerados de logo prazo, em sua maioria, por mais 

de 6 anos. 

• Compra à vista ou Compra “Spot”: Existe a oferta de cana, e o 

contrato é elaborado após a negociação do produto onde, na maioria das 

vezes, as regras são tratadas dentre as partes. Geralmente, estas 

negociações ocorrem apenas para a safra em questão sem que haja uma 

fidelidade para os demais anos. 

O presente trabalho visa contribuir com ferramentas para tomada de 

decisão junto a modalidade de produção de cana em áreas arrendadas. Sendo assim 

o processo de produção inicia-se na elaboração do contrato de arredamento para 

então realizar-se os tratos necessários para o plantio. No contrato de arrendamento 

na cultura da cana-de-açúcar, o proprietário, também denominado arrendador, cede 

ao arrendatário o uso do imóvel rural para atividade agrícola, não tendo nenhuma 
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influência nos custos de produção, despesas ou prejuízos da atividade para a qual 

arrendou as terras. 

O pagamento ao arrendador é definido a partir de uma quantidade fixa de 

toneladas por área, geralmente em hectares, e de um valor padrão de kg de açúcares 

totais recuperáveis (ATR) por tonelada, considerando-se o preço do kg de ATR 

apurado pelo (CONSECANA), Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar 

e Álcool do estado de São Paulo (CONSECANA, 2006). Conforme levantamentos 

realizados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) apurou-se que a quantidade fixa 

paga foi, em média 18,8 t ha-1 no estado de São Paulo (IEA, 2012). Na maioria dos 

contratos de arrendamento utiliza-se o ATR da cana padrão, de 121,97 Mg ha-1 (CNA, 

2017), o produto entre o valor de precificação do ATR, com as grandezas expressas 

anteriormente resulta nos valores dispendidos por hectare.  

No ano de 2013, o arrendamento para a cana possuiu maior rentabilidade 

do que a produção para o fornecimento às usinas. A rentabilidade média, 

considerando o arrendamento, ficou em 7,62% no ano passado, frente a 1,27% para 

a produção e fornecimento (NOVA CANA, 2014). O arrendamento de cana-de-açúcar 

ficou atrás somente dos fundos cambiais, do dólar e da atividade leiteira de alta 

tecnologia. Vale dizer que muitas usinas sucroalcooleiras passam por momentos de 

dificuldades financeiras devido ao processo de "congelamento" do preço do etanol e, 

por isso, torna-se mais importante conhecer a situação do arrendatário (LIMA FILHO; 

AGUIAR; TORRES JUNIOR, 2014).  

Nos últimos anos, o arrendamento tem se mostrado mais viável para o 

arrendador, principalmente em função das altas dos custos de produção, com 

destaque para os insumos agrícolas (fertilizantes e defensivos) e mão de obra, além 

das oscilações de preços verificadas na cadeia. 

Nota-se que, em algumas regiões do estado de São Paulo, as usinas 

chegam a pagar o equivalente a 29 toneladas por hectare, gerando um resultado de 

R$ 1.780 por hectare, ou seja, 10,6% de rentabilidade. Pequena parcela dos 

produtores são capazes de ter maior rentabilidade produzindo do que arrendando, 

assim apontando a viabilidade também para o arrendador.  

O estado de São Paulo segue como o principal produtor nacional, com 

57,1% da área ou 4,69 milhões de hectares. Na sequência, aparecem: Goiás (9,3%); 
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Minas Gerais (8,9%); Mato Grosso do Sul (7,4%); e Paraná (6,7%) (NOVA CANA, 

2014).  

Em relação ao território do estado de Minas Gerais, o Triângulo concentra 

aproximadamente 64% da produção de cana-de-açúcar (DE LIMA et al, 2011).  

Diante dessa realidade acerca do arrendamento de cana, a pesquisa 

apresenta como hipótese que nem toda área arável pode ser considerada uma opção 

rentável para o arrendamento e produção de cana-de-açúcar dentro do modelo de 

produção da Usina Cerradão. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 

Estabelecer uma relação de análise de viabilidade entre a produção de 

cana-de-açúcar em terras de arrendatários e a compra de cana-de-açúcar de 

fornecedores. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

✓ Verificar quais variáveis possuem maior interferência na decisão de 

escolha entre cana própria e cana Spot; 

✓ Criar um sistema que auxilie agroindústrias na decisão entre o 

arrendamento de terras ou compra de fornecedores; 

✓ Desenvolver um modelo matemático e um sistema de auxílio a 

precificação de arrendamento de terras e compra de cana-de-açúcar de 

fornecedores. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

3.1 História da Cana-de-Açúcar no Brasil 
 

 

O Brasil teve como seu primeiro ciclo econômico o açúcar, que segundo 

Salvati (2010) iniciou-se com produtores dos estados de Pernambuco, Bahia e São 

Vicente (São Paulo). O mesmo foi o pioneiro em produto industrializado para o 

mercado externo do país, tornando-se assim o país mais forte como fornecedor deste 

produto.  

De acordo com Távora (2011), a cana chegou ao Brasil em 1525, por 

Martim Afonso de Souza e sua primeira utilidade foi para alimentação de animais como 

ração, e após isso, tornou-se uma importante matéria-prima para a produção de 

açúcar e exportação nos séculos XVI e XVII. O primeiro engenho foi criado na região 

de São Vicente (São Paulo) em 1532 e, o segundo engenho foi criado em Pernambuco 

em 1535.  

O Brasil era exclusivo na produção de açúcar, por isso praticamente não 

tinha concorrência. Em 1650 a beterraba começou a se destacar na produção de 

açúcar, mas mesmo com essa concorrência, o Brasil ainda tinha 90% da produção 

mundial. A primeira crise do açúcar no Brasil foi em 1880 quando a produção de 

açúcar produzido através da beterraba começou a ter uma melhor qualidade 

(TÁVORA, 2011). 

Diversos fatores influenciaram a crise sistêmica a partir de 1880 na cana-

de-açúcar para a produção de açúcar, com destaque estão:   

• Açúcar produzido a partir da beterraba ganha qualidade a partir de 

tecnologia de produção;  

• Açúcar produzido pelas colônias antilhanas as quais forneciam açúcar 

para o mercado inglês; 

• Crescimento da produção cubana que atende ao mercado dos Estados 

Unidos da América; 



17 
 

• Primeira metade do século XIX, os Estados Unidos e a Europa passaram 

a produzir açúcar de um tipo de beterraba açucareira; 

• Uma forte derrocada do mercado açucareiro veio com a quebra da bolsa 

de Nova York de 1929.  

Por conta dessas crises, o setor precisava inovar e buscar novas 

alternativas para o processo da cana-de-açúcar para melhoria de seu rendimento, foi 

então que se começou a produzir combustíveis que tiveram êxito, especificamente o 

etanol. De acordo com a UNICA (2008), em 1925 o primeiro carro movido a álcool 

viajou do Rio de Janeiro a São Paulo.  

Segundo Miranda (2009), o objetivo de contornar a crise provocada pela 

multiplicação de centros produtores e refinarias, em 1933 foi criado no Brasil o Instituto 

do Açúcar e do Álcool (IAA), cuja principal finalidade era controlar a produção para 

manter os preços em níveis adequados, ou seja, cada usina só poderia produzir dentro 

de uma quota pré-estabelecida. 

O Estado teve papel fundamental para a consolidação de um mercado para 

o setor sucroenergético, com destaque a dois fatores:  

• Criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) em 1933; 

• A criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) em 1975; 

Ambos impulsionaram grandes operações de financiamentos com recursos 

do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o setor 

sucroenergético, o qual possibilitava aos produtores da cana-de-açúcar grande 

investimento por meio de linhas de crédito para pesquisas de melhoramento genético 

dos canaviais, plantas com maior teor de sacarose, aumento da área plantada e 

investimentos em tecnologia como novas máquinas e equipamentos. 

O início do uso do etanol como combustível em automóveis tornou-se uma 

das opções da compra, e em 1985 do total de carros vendidos, 92% rodavam a etanol 

hidratado (VEIGA FILHO; RAMOS,2006). Segundo Távora (2011) em uma palestra 

no Senado Federal, em 1985, o então ministro da Indústria e Comércio Roberto 

Gusmão, destacou alguns aspectos positivos do Programa Nacional de Álcool 

(Proálcool): 
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• A possibilidade de o Brasil ter a maior tecnologia na produção de etanol 

no mundo, redução de custos na produção em 35%,  

• Geração de cerca de 700 mil empregos diretos, redução na dependência 

de combustíveis fósseis na ordem de 36% em 1979 para 16% em 1984,  

• Valor agregado ao PIB na ordem de 1% em 1984, o que representava 

US$ 2,4 bilhões,  

• A redução de poluição (evitada) de 70% a 80% de chumbo entre 1978 e 

1983 e, além de redução de 57% e 64% de monóxido de carbono e 

hidrocarbonetos, respectivamente.  

Mesmo com todos estes efeitos positivos do Proálcool, segundo Távora 

(2011) apud Cunha (2006), o cenário alterou-se a partir da redução do barril de 

petróleo em 1986 chegando a menos de US$ 15 por barril em 1987. Neste período, o 

Brasil encontrava-se com elevada inflação, poucas reservas de dólares, e para 

desestimular o etanol, a Petrobras alega que em 1987 teve prejuízos na ordem de 0,5 

milhão de dólares por dia, o que fez com que o Proálcool sofresse uma derrocada 

(NETTO, 2007). 

Um fator que contribuiu positivamente para o mercado do etanol foi a 

chegada dos carros flexfuel, em 2003, tornando-se uma nova opção para os 

consumidores e o que contribuiu para a formação de um mercado para os 

combustíveis renováveis como o etanol e o biodiesel.  
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3.2 A importância da cana-de-açúcar no setor econômico 
 

 

No Brasil, a cultura de cana-de-açúcar é uma das mais importantes do país, 

tanto pela área que ocupa, como do ponto de vista econômico, ambiental e social. Um 

dos benefícios do Brasil em desenvolver cana-de-açúcar é a menor dependência do 

petróleo importado e o país se destaca na produção de etanol comparado ao restante 

do mundo, pois o etanol brasileiro é extraído da cana-de-açúcar, matéria-prima que 

apresenta mais vantagens em termos de custo e rendimento dos demais. 

Quando se observa os diversos tipos de custos envolvendo a produção do 

etanol, verifica-se que o etanol brasileiro é relativamente mais barato do que o 

produzido nos Estados Unidos e Alemanha. Analisando a vantagem da cana-de-

açúcar sob o aspecto da quantidade de energia contida no etanol por unidade de 

energia fóssil utilizada para produzi-lo. KOHLHEPP (2010) indica que uma unidade de 

etanol derivado da cana-de-açúcar gera uma quantidade de energia equivalente a 9,3 

unidades de energia de combustível fóssil, enquanto o etanol derivado do trigo e da 

beterraba correspondem a 2 unidades de energia de combustível fóssil, e o etanol do 

milho corresponde a 1,4 unidades de energia de combustível fóssil. Portanto, o 

balanço energético do etanol brasileiro é 4,5 vezes mais eficiente do que o etanol 

derivado do açúcar de beterraba e quase 7 vezes melhor do que o etanol de milho.  

Cabe destacar que esta vantagem competitiva possuída pelo Brasil não 

deriva apenas de um benefício natural existente na própria cana-de-açúcar e no clima 

brasileiro, mas é fruto de um intenso investimento em pesquisa e tecnologia por parte 

de empresas privadas, públicas e universidades, que conseguiram identificar e aplicar 

novas e eficientes técnicas voltadas para a produção de cana, transporte de cana 

cortada, transformação industrial da cana (moagem e fermentação por meio de 

leveduras) e aproveitamento da cana, tecnologias estas que colocaram o país no topo 

do agronegócio (NETO;VERÍSIMO, 2018) 

No que diz respeito à bioenergia proveniente da cana-de-açúcar, vários 

fatores aumentam ainda mais a importância econômica e ambiental trazidas por esta 

cultura ao território nacional. Neste caso, vale citar a bioeletricidade proveniente do 

bagaço e da palha da cana-de-açúcar, sendo que ambos também podem ser 

transformados em etanol por meio de hidrólise. Segundo Jank (2007), a cada tonelada 



20 
 

de cana colhida, são aproveitados 276 quilos de bagaço e 165 quilos de palha. A 

geração de energia a partir de resíduos, ou cogeração de energia, produz energia 

térmica e elétrica de forma simultânea e sequenciada a partir do bagaço da cana. 

Vapor e calor são partes importantes do processo de produção de açúcar e etanol, 

pois ao se queimar o bagaço da cana obtém-se vapor para mover as turbinas que 

garantem autossuficiência de energia elétrica para as usinas e ainda geram 

excedentes que são vendidos às distribuidoras de eletricidade (ORTEGA FILHO, 

2003).  

Entre outras vantagens trazidas por este tipo de energia renovável, também 

se destaca o reduzido tempo de construção da estrutura necessária para sua geração, 

o qual gira em torno de 24 a 30 meses; a energia gerada por meio dos resíduos 

também é renovável e limpa, ou seja, reduz o impacto ambiental e proporciona 

créditos de carbono; o período de safra é complementar ao hidrológico, uma vez que 

é produzida em períodos de seca; além do que o aproveitamento desta fonte de 

energia fortalece a indústria nacional de equipamentos e promove a geração de 

emprego e renda (KOHLHEPP,2010).  

Além das características climáticas favoráveis à produção de cana-de-

açúcar e do desenvolvimento da indústria sucroalcooleira que é referência nos 

aspectos tecnológico e de gestão do negócio, a produção nacional de cana-de-açúcar 

tem sido alavancada pelos baixos custos de produção do açúcar e do etanol, e pelas 

condições favoráveis de preço no mercado internacional, bem como a maior demanda 

pelo etanol no mercado interno e externo. 
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3.3 O crescimento da cana-de-açúcar no Brasil  
 

 

O sucesso do cultivo da cana-de-açúcar se deve à utilização de cultivares, 

obtidas por meio de melhoramento genético clássico, desenvolvidas por instituições 

de pesquisas públicas e privadas em suas estações experimentais. Este é um 

processo complexo, visto que, dentre as espécies cultivadas, a cana-de-açúcar possui 

uma grande complexidade no genoma. O número de cultivares disponíveis de uma 

dada espécie num país pode ser considerado como uma das medidas de avanço de 

sua agricultura. As cultivares são produzidas com a evolução dos negócios (SOUZA, 

2015). 

O melhoramento da cana tem significativa importância no crescimento da 

atividade canavieira, não apenas pelo desenvolvimento de novas cultivares, que eram 

cinco a seis por volta de 1970 (NOBREGA; DORNELAS, 2006) e, atualmente, 

constam no Registro Nacional de Cultivares (RNC) 157 cultivares registradas do 

gênero Saccharum spp (BRASIL, 2015a).  

Segundo Ceccarelli (2015) afirma que a eficiência no melhoramento de 

plantas se diferencia da eficiência de seleção, embora estes termos sejam usados 

como sinônimos. O número de cultivares lançado tem sido a forma mais comum de 

mensurar a eficiência do melhoramento de plantas, por ser uma medida facilmente 

estimada.  

O crescimento da taxa de adoção de cultivares vem sendo estudado e, 

possivelmente, um dos fatores de sucesso está ligado à seleção direta no ambiente 

de destino. Isso mostra que o envolvimento dos produtores e a condução dos 

experimentos, nos diferentes ambientes de cultivo, são de elevada importância para 

o sucesso de adoção das cultivares lançadas pelos programas de melhoramento 

(SOUZA, 2015).  

Com o crescimento do cultivo da cana-de-açúcar, tem-se vivenciado o 

surgimento de outros produtos, como o etanol de celulose (segunda geração ou 2G) 

produzido a partir de bagaço e palha da cana-de-açúcar, além da geração de energia 

por biomassa que se tornou um excelente negócio nos últimos anos (SOUZA, 2015). 
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A cogeração de energia com biomassa de cana-de-açúcar ganhou força 

com preços atrativos para as usinas, cada vez mais consideradas unidades 

sucroenergéticas, em decorrência da seca e consequente queda de capacidade de 

geração de energia das hidrelétricas. De 389 usinas do setor, 170 fornecem energia 

para o sistema elétrico brasileiro, algo em torno de 40% do total de usinas. A geração 

de energia é uma realidade entre as grandes empresas do setor com capacidade de 

moagem acima das três milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra (UNICA, 

2015). 

O Brasil, seguido da Índia e da China, são os maiores produtores mundiais 

de cana-de-açúcar, matéria-prima essencial para o mercado sucroenergético. O país 

tem clima e solo favoráveis ao plantio de cana, e vantagens competitivas significativas 

em termos de custos de produção, em relação a outros produtores mundiais tanto de 

cana, como também produtores de açúcar de beterraba e etanol de milho. Além de já 

ser o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo, o país ainda tem bastante 

espaço para explorar, o que pode ser observado a seguir com o mapa de produção 

sucroenergética do país (TEIXEIRA, 2011).  
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FIGURA 1 - Distribuição da Produção de Cana-de-Açúcar no Brasil 

Fonte: Teixeira, 2011 

Adaptado de NIPE, IBGE e CTC. 

Na Tabela 1 tem as projeções do Ministério da Agricultura e Pecuária 

(MAPA) para produção e plantio da cana de açúcar.  

 

TABELA 1 - Projeção dos Principais Estados Produtores de Cana-de-Açúcar

 

Fonte: MAPA e Embrapa (2011). 
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Observa-se por estes números, que ainda a concentração da produção 

esperada é bastante focada em São Paulo, com produção superior a todos os outros 

estados somados juntos.  
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3.4 Variáveis da produção  
 

 

O custo de produção de cana-de-açúcar, pode variar de acordo com 

diversos fatores. Segundo uma pesquisa do Projeto Campo Futuro CNA, mostra na 

Figura 1 o custo operacional total (COT) de produção, que além dos desembolsos 

operacionais como insumos, mão de obra, maquinário e despesas administrativas, 

contempla depreciações e pró-labore (CNA, 2017).  

Com valores entre R$ 60 e 80 por tonelada, a amplitude do indicador é 

evidenciado. Tal fato pode ser atribuído a diferentes práticas no sistema de produção, 

além de variações na produtividade agrícola (CNA, 2017).  

 

 

FIGURA 2- Custo operacional total (R$ t) de cana-de-açúcar  

 

De acordo com o Projeto Campo Futuro (CNA, 2017), de um modo geral o 

arrendamento pode ser entendido como um aluguel da terra para produção. Como as 

negociações são pontuais e individualizadas, para fins de estudos e divulgação de 

resultados macrorregionais – como os apresentados anteriormente – o trabalho em 

questão considera produção apenas em área própria. 
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Ainda assim, o arrendamento é realidade em diversas regiões produtivas, 

sendo incorporado nos custos de produção, podendo, inclusive, assumir parcela 

significativa no custo operacional de produção. Ressalta-se ainda que os valores de 

arrendamento são utilizados como direcionadores para estimar o custo de 

oportunidade, partindo-se da premissa que caso o produtor não estivesse produzindo, 

poderia estar arrendando aos valores da região (CNA, 2017). 

Na Figura 3 são apresentados valores de arrendamento praticados no 

Centro-Sul canavieiro, utilizando como indexador a parcela da produção destinada, 

expressa em t ha.  

Observa-se que o estado de São Paulo apresenta os maiores valores, com 

destaque para a mesorregião de Ribeirão Preto, onde há uma maior concentração de 

unidades produtoras. 

 

FIGURA 3 - Arrendamento (t ha) na região Centro-Sul do Brasil 

Segundo dados levantados pela Scot Consultoria (Nova Cana, 2014), a 

rentabilidade de arrendamento em regiões de cana é significativamente mais rentável 

que a produção e fornecimento de cana, como pode-se verificar na Figura 4.  
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FIGURA 4 - Rentabilidade de cana-de-açúcar 

Fonte: Scot Consultoria, 2014. 

  



28 
 

3.5 Conceito de ambiente de produção 
 

 

O ambiente de produção de cana-de-açúcar é definido em função das 

condições físicas, hídricas, morfológicas, químicas e mineralógicas dos solos sob 

manejo adequado da camada arável em relação ao preparo, calagem, adubação, 

adição de vinhaça, torta de filtro, palha no plantio direto, do controle de ervas daninhas 

e pragas, mas sempre associadas às propriedades da subsuperfície dos solos e, 

principalmente, ao clima regional (precipitação pluviométrica, temperatura, radiação 

solar e evaporação) (PRADO, 2005).  

Prado (p. 12, 2005) determina que:  

Ambiente de produção é a soma das interações dos atributos de superfície e 
principalmente de subsuperfície, considerando-se, ainda, o grau de 
declividade onde os solos ocorrem na paisagem, associadas com as 
condições climáticas.  

Para obter altas produtividades, a cultura da cana-de-açúcar é 

extremamente dependente das interações com os ambientes de produção. 

Discorrendo nestas características, foi desenvolvido o “Ambicana” - uma metodologia 

aplicada para quantificar a interação dos ambientes de produção com a realidade da 

cultura canavieira e que também visa promover a verticalização da produção 

(ARANTES, 2018).  

O conhecimento dos fatores do ambiente de produção é que compõem a 

formação de determinado solo e suas interações por meio das condições físicas, 

químicas, morfológicas e hídricas, associadas ao manejo de variedades adequadas 

para determinados ambientes (ARANTES, 2018). 

O ambiente de produção demonstra as particularidades do solo para que 

ocorra um manejo adequado da camada arável (superficial) em relação às práticas 

conservacionistas do solo e também indica as operações necessárias para o preparo 

de solo, ações corretivas, adubação, utilização de resíduos das agroindústrias (torta 

de filtro e vinhaça), controle de pragas e ervas daninhas. Além de conhecer a camada 

superficial do solo (0,00 – 0,40 m de profundidade), é necessário conhecer o perfil do 
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subsolo (subsuperfície) e associá-los com o clima regional (temperatura, pluviometria, 

radiação solar e evaporação). 

Segundo Prado (2005), os ambientes de produção são compostos por: 

• Profundidade do solo - permite a exploração do sistema radicular das 

plantas e tem relação com a disponibilidade de água; 

• Fertilidade do solo - responsável pela fonte de nutrientes para as 

plantas; 

• Textura do solo - está relacionada com o teor de matéria orgânica, 

capacidade de troca catiônica (CTC) e disponibilidade hídrica, variando em 

função do teor de argila presente no solo; 

• Água - como componente da solução do solo. 

 

FIGURA 5 – Componentes do Ambiente de Produção 

Fonte: Prado, 2005. 

A classificação do solo é uma variável extremamente importante para gerar 

um ambiente de produção confiável. O triângulo textural ajuda nessa classificação 

como é possível visualizar na Figura 6. Já na Figura 7 temos a classificação da 

Embrapa (1999) da hierarquia de classificação dos solos.  
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FIGURA 6 - Triângulo Textural 

Fonte: Arantes, 2018. 

 

FIGURA 7 - Hierarquia de classificação de solos 

Fonte: Embrapa, 1999. 

A textura do solo refere-se à quantidade de argila, areia fina, areia grossa 

e silte que estão presentes nele. Com base no teor de argila, os solos podem ser 

classificados como argilosos, médios argilosos ou arenosos. Além deste teor, para 

realizar o cálculo de gessagem e a classificação do solo no gradiente textural 

representado pela Figura 2, também é importante a disponibilidade de matéria 

orgânica, CTC e a disponibilidade hídrica. Como o teor de argila pode ser muito amplo, 

para o projeto ambiacana, aplica-se a variação entre 15% a 35%. 
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A condição química da camada subsuperficial do solo é determinante na 

produtividade da cana-de-açúcar, aplicando essa correlação (TCH) com o avançar 

dos cortes. Conforme demonstrado na Figura 4, verifica-se que a produtividade 

decresceu significativamente na seguinte ordem: eutrófico > mesostrófico > distrófico 

> ácrico (PRADO, 2005). 

Observa-se que a água é o fator de maior destaque entre todos os 

componentes do ambiente de produção. Se consideramos baixa disponibilidade de 

água em solo de alta fertilidade, o mesmo não responderá em produtividade. Porém, 

se fizer ao contrário e disponibilizar alta quantidade de água em solo com menor 

fertilidade, ele será mais responsivo em produtividade (ARANTES, 2018). 

A Figura 8 evidencia o TCH de acordo com os ambientes de produção.  
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FIGURA 8 - Ambiente de produção de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do 
Brasil 

Fonte: PRADO, 2005.  
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3.6 A CONSECANA 

 

 

No ano de 1997 foi constituído um grupo técnico e econômico formado por 

cinco representantes dos produtores de cana-de-açúcar, indicados pela Organização 

dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) e cinco 

representantes do setor da indústria, indicados pela União da Agroindústria do Açúcar 

e do Álcool do Estado de São Paulo (UNICA), dessa forma constituindo o Conselho 

dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, 

denominado de CONSECANA (SACHS, 2007). 

De acordo com a UDOP (2018): 

O CONSECANA é uma associação civil, sem fins lucrativos, é formada por 
produtores de cana-de-açúcar e industriais produtores de açúcar e álcool. A 
Diretoria é composta de 5 membros indicado pela UNICA – União das 
Indústrias Canavieiras do Estado de São Paulo e 5 membros indicados pela 
ORPLANA – Organização dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo.  

A principal atribuição deste conselho, segundo Sachs (2007), foi o 

desenvolvimento de um novo sistema de pagamento considerando a qualidade de 

cana entregue pelos produtores, denominado de Remuneração da Tonelada de Cana 

pela Qualidade/CONSECANA. 

O CONSECANA foi formado num instante difícil para o Setor 

Sucroenergético, quando o Governo Federal encerrou uma intervenção de mais de 40 

anos no setor. É inegável que o novo método de pagamento de cana-de-açúcar 

necessita de aprimoramentos, mas sua concepção, neste instante da história do setor, 

foi crucial para que a sua estrutura fosse mantida.  

O método CONSECANA de pagamento de cana foi elaborado por técnicos 

da ORPLANA e sugerido aos membros da UNICA. Para definir este modelo de 

pagamento, os técnicos da ORPLANA visitaram vários países onde existem 

fornecedores autônomo de cana e beterraba, como Austrália, África do Sul, vários 

países europeus e EUA e estudaram atentamente os métodos de pagamentos destes 

países, criando o Método CONSECANA atualmente em uso no Estado de São Paulo 

e em outros estados do Brasil (UDOP, 2018).  

O método da Consecana de acordo com a UDOP (2018):  



34 
 

Busca auferir o faturamento obtido pela unidade industrial por tonelada de 
cana e por meio da participação do custo de produção de cana no custo total 
(industrial + cana), determina uma parcela do faturamento total destinado a 
pagamento ao fornecedor.  

O método de um lado quantifica o total de açucares recuperáveis (ATR) na 

cana e de outro o preço de faturamento por kg de açúcar total recuperável (ATR) 

aplicando a seguir o fator de participação do fornecedor, do que resulta o preço bruto 

por tonelada de cana (UDOP, 2018). 

A cada cinco anos, há uma revisão do regulamento do CONSECANA por 

parte da diretoria, assim adotando-se novos valores para os anos safra seguintes. São 

realizados trabalhos para a avaliação de parâmetros técnicos e econômicos utilizados 

no cálculo da tonelada de cana (SACHS, 2007). 

No ano de 2007, no Estado de São Paulo, aproximadamente 26% de toda 

a cana-de-açúcar processada pela indústria no ano/safra foram advindas de 

fornecedores independentes (SACHS, 2007). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

A presente dissertação adquire contornos de estudo de caso, que consiste, 

geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele serve para 

responder questionamentos e contribui para compreendermos melhor os fenômenos 

individuais, os processos organizacionais. Conforme Yin (2001) o estudo de caso é 

uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em 

abordagens especificas de coletas e análise de dados. 

A metodologia empregada no presente trabalho é quantitativa, onde por 

meio de variáveis foram apresentadas as melhores condições para uma usina de 

cana-de-açúcar situada no Triângulo Mineiro. 

Explana Fonseca (2002, p. 20):  

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. 

 A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática, onde nessa 

pesquisa se utilizou o modelo para análise de viabilidade de arrendamento – dedução 

de equações de custo.  

E a partir de análises bibliográficas sobre o assunto e levando em 

consideração os fatores de custo de produção, colheita, transporte e capacidade 

produtiva de diferentes tipos de solo foi elaborado um modelo no qual gerou-se 

cenários dentro do custo de condição da lavoura, para a verificação da viabilidade de 

arrendamento de terras para usinas sucroenergética. 
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4.1 Tipos de solo 

 

 

A figura 9, apresenta os tipos de solo analisados das unidades de manejo 

abrangidas pelas áreas da Usina Cerradão. Foram identificados nos 31.353 hectares 

de áreas mapeadas da Usina Cerradão, 96 unidades de solos. Estas 96 unidades 

foram subdivididas em 12 unidades de manejo. Os solos foram divididos conforme 

sua classe textural (PRADO, 2005). 

As classes texturais identificadas foram combinadas em subclasses de 

ocorrência, considerando-se a Capacidade de Água Disponível (CAD), sendo a 

primeira divisão definida para classes com maior presença de partículas argilosas. 

Tais classes são denominadas Unidades de Manejo. 

A primeira classe apresentada é a dos Nitossolos Vermelhos Eutroférricos 

(NVLef) e Latossolos Vermelhos Eutroférricos textura Argilosa (LVef arg). A segunda 

classe identificada foi dos Argissolo Vermelho Distrófico (PVd), Argissolo Vermelho 

Latossólico Eutrófico textura média-arenosa/média-argilosa (PVle md-ar/m-ar), com o 

horizonte A maior que 40 cm. Outra unidade identificada como unidade 3 é a de 

Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), combinada com Latossolo Vermelho distrófico 

(LVd), textura argilosa. Apresenta-se também a unidade 4 com composição de 

Argissolo Vermelho (PV) e Argissolo Vermelho Latossólico (PVL) textura 

arenosa/média com horizonte A maior que 40 cm. Destaca-se também a presença da 

unidade 5 com a composição de Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Vermelho-

Amarelo distrófico (PVAd) álico textura arenosa/média com horizonte A menor que 40 

cm. 

Denominada de unidade 6, encontra-se a composição de Latossolo 

Vermelho Distrófico (LVd) textura média, associado a Latossolo Vermelho 

Podzolizado distrófico (LVPd) textura média/média-argilosa. A unidade 7 compreende 

a classe de solos Latossolo Vermelho Distrófico (LVd) textura argilosa, associado a 

Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf) textura muito argilosa. 

A unidade de manejo 8 e 9 são caracterizadas pelo Latossolo Vermelho 

Acriférrico (LVwf) textura muito argilosa, diferenciando-se no nível Aciférrico. A 
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unidade 10 apresenta o Latossolo Vermelho Podzolizado distrófico (LVPd) textura 

média-arenosa/média. A unidade 11 possui os Latossolos Vermelhos distróficos (LVd) 

textura média-argilosa, combinado com Latossolo Vermelho Podzolizado distrófico 

(LVPd) textura argilosa/ média argilosa. A unidade 11 é caracterizada pelos Neossolos 

Quartzarênicos distróficos (RQd). 

 

FIGURA 9 - Tipos de solo das unidades de manejo da Usina Cerradão 

Fonte: O Autor, 2018 
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4.2 Modelo Para Análise de Viabilidade de Arrendamento – Dedução de Equações 

de Custo 

 

 

Em análise ao resultado financeiro agrícola da empresa, foram elaboradas 

as equações abaixo, deduzindo de maneira simplificada os impactos que cada fase 

tem na formação do lucro agrícola dentro da operação da Usina. 

 

𝐿 = 𝐹 − 𝐶𝑇 (1) 

𝐹 =  
𝐴𝑇𝑅(𝑘𝑔)

𝑡
∗ 𝑇𝐶𝐻 ∗

𝑅$

𝐴𝑇𝑅(𝑘𝑔)
 

(2) 

𝐶𝑇 = 𝐴𝐷𝑀 +
𝐶𝐶𝑇 ∗ 𝑇𝐶𝐻

𝑡
+ 𝐼𝑃𝐿 + 𝑇𝑆 + 𝐴𝑅𝑅𝐸𝑁𝐷 

(3) 

𝐶𝐶𝑇

𝑡
=  

𝐶𝐶(𝑅$)

𝑡
+

𝑇(𝑑)(𝑅$)

𝑡
 

(4) 

𝑇𝐶𝐻 =  
𝑇𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝑡)

Á𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎)
 

(5) 

𝐼𝑃𝐿 =  
(𝑃𝑅 + 𝑃𝐿 + 𝑇𝑃𝐿) (𝑅$)

Á𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎)
 

(6) 

𝐴𝑅𝑅𝐸𝑁𝐷 =  
𝐴𝑅𝑅𝐸𝑁𝐷 (𝑡)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐴𝑙𝑞. 𝑀𝐺)
∗

1

4.84
∗

𝑅$

𝐴𝑇𝑅(𝑘𝑔)
 

(7) 

𝐴𝑅𝑅𝐸𝑁𝐷 (𝑡)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐴𝑙𝑞. 𝑀𝐺)
=  

𝐴𝑅𝑅𝐸𝑁𝐷 ∗ 4.84

𝑅$
𝐴𝑇𝑅(𝑘𝑔)⁄

 
(8) 

 

em que, 𝐿 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒 [R$/ha]; 𝐹 = 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒 [R$/ha]; 𝐶𝑇 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒 [R$/ha]; 𝐴𝐷𝑀 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[R$/ha]; 𝑃𝑅 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[R$/ha]; 𝑃𝐿 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[R$/ha]; 𝑇𝑃𝐿 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[R$/ha]; 𝑇𝑆 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[R$/ha]; 𝐶𝐶𝑇 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒[R$/t]; 𝐼𝑃𝐿 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[R$/ha]; 𝐴𝑇𝑅 =

𝐴çú𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑒𝑙[kg de ATR/t]; 𝑇𝐶𝐻 = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒[t/ha]; 

𝐴𝑅𝑅𝐸𝑁𝐷 = 𝐴𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜[t/ha]; 𝑡 = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑎 [Mg] 

 

As equações de (1) a (8) serão utilizadas para a análise de viabilidade do 

arrendamento de áreas. 
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4.3 Análise Estatística 
 

 

A partir dos dados descritivos, faz-se a sua análise estatística. A 

ferramenta utilizada é a Analysis of Variance (ANOVA), a qual verifica-se a partir da 

variância da amostra a existência de diferenças significas entre os dados. Para 

complementar os resultados, utiliza-se o teste de Tukey, o qual a partir da ANOVA, 

realiza-se entre os fatores, a diferenciação pareada caso a caso, com dados 

balanceados. 

 

 4.4 Descrição da área de estudo 

 

 

A unidade de estudo considerada é uma indústria que produz açúcar VHP, 

açúcar cristal, etanol e bioeletricidade.  

• VHP: Açúcar com uma coloração mais escura, voltado para o mercado 

de exportação, para que depois possa ser reprocessado em refinarias. 

 

• Açúcar Cristal: Açúcar com uma coloração branca, é o açúcar já pronto 

para o consumo, sendo comercializado no mercado interno e externo. 

 

• Etanol: O Etanol é uma substância obtida da fermentação de açúcares, 

encontrados na cana-de-açúcar. É um líquido incolor, volátil, inflamável, 

solúvel em água, com cheiro e sabor característico. No Brasil, a maior parte 

é utilizada como combustível para motores de explosão, sendo o etanol 

hidratado e o anidro, que é misturado na gasolina. 

 

• Bioeletricidade: Produto originado a partir da queima de bagaço de 

cana, sendo que uma parte é consumida na própria unidade industrial e o 

excedente é comercializado. 
 

A materialização do empreendimento iniciou-se com a constituição em 1° 

de junho de 2006. Pautada em projeto modular, a Unidade Industrial foi concebida em 

sua primeira fase para uma moagem de até 2.400.000 toneladas de cana-de-açúcar. 

A operação efetiva da usina Cerradão iniciou-se no ciclo 2009/10, com a moagem de 
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785.627 toneladas da matéria-prima. No ciclo 2016/17 foram esmagadas 2.742.366 

toneladas e no ciclo 2017/18 a projeção de moagem é de aproximadamente 3.100.000 

toneladas de cana-de-açúcar, na Figura 10 e 11 verifica-se a evolução de moagem e 

tecnológica do parque industrial, ferramenta do estudo em questão.  

 
FIGURA 10- Evolução de Moagem 

Fonte: O Autor, 2018. 

 
FIGURA 11 - Evolução Tecnológica Industrial 

Fonte: O Autor, 2018. 

A usina de estudo é localizada no município de Frutal-MG, como pode se 

ver no mapa exposto na Figura 12, localização estratégica entre importantes estados 
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brasileiros, mão de obra qualificada, condições perfeitas para o agronegócio e 

excelente infraestrutura são os principais diferenciais da região. A região do Triângulo 

Mineiro se destaca nos setores de agronegócio, genética bovina e produtos químicos, 

devido a características regionais privilegiadas (ALVES; BARBOSA, 2017).  

 
FIGURA 12 - Mosaido e Localização da Usina 

Fonte: O Autor, 2018. 

O Clima é tropical de altitude, com temperaturas médias entre 17º C e 23º C 

e amplitude térmica anual entre 7º C e 9º C. O comportamento pluviométrico é igual 

ao do clima tropical, caracterizando-se por um inverno seco e frio com baixa 

intensidade pluviométrica e verão quente e chuvoso (IBGE, 2018).  

A base econômica é a agropecuária e a cana-de-açúcar, também se 

destaca na produção de abacaxi (terceira maior produtora do país), grãos (em 

especial soja e milho) e na pecuária leiteira. 

O segundo estado brasileiro que mais exportou no ano de 2015 foi Minas 

Gerais, com US$ 22,01 bilhões exportados, o que representou 11,5% das exportações 

brasileiras (ALVES; BARBOSA, 2017).  
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4.5 Caracterização da Usina  
 

 

O processo produtivo nas usinas de cana-de-açúcar é contínuo, 

funcionando 24 horas por dia parando somente nos meses de entressafra, período 

que no Brasil costuma ser entre novembro e março para o Centro Sul e novembro e 

abril para o Nordeste, segundo informações divulgadas pela UNICA, mas pode variar 

ainda mais de acordo com as chuvas, temperatura e região do país (TEIXEIRA, 2011).  

O amadurecimento da cana ocorre devido a fatores climáticos como falta 

de umidade, luminosidade e frio. Com o amadurecimento, as canas passam a ser 

cortadas de forma planejada, para que sempre haja matéria-prima disponível para 

utilização na usina, portanto, o planejamento é certamente uma das partes mais 

importantes e complexas da atuação de uma usina sucroalcooleira e é crucial para o 

bom desempenho da mesma (TEIXEIRA, 2011). 

A entressafra de produção de cana-de-açúcar vem inclusive se reduzindo 

a cada ano por meio de estudos e aumento da tecnologia na produção, fazendo com 

que a usina se torne cada vez mais rentável. O plantio da cana inicia-se com o 

planejamento da plantação dos canaviais. O ideal para realizar tal tarefa é mapear o 

terreno através de GPS (Global Positioning System), auxiliando a programação das 

áreas, de modo que tenham momentos diferentes de corte, minimizando o período de 

entressafra e obtendo melhor rendimento possível.  

Muitas vezes também utiliza-se a irrigação da plantação para melhorar o 

rendimento da cana-de-açúcar e a produção do canavial. Após todo esse 

planejamento no plantio, o processo avança para a colheita, que pode ser realizada 

de forma manual ou mecanizada. No caso da empresa em análise 100% da operação 

de colheita é realizada de forma mecânica, esta é considerada mais segura e eficiente 

dado as premissas onde está situada a unidade produtora.  

Por outro lado, a realização de tal tarefa com máquinas ainda não pode ser 

feita em alguns tipos de terrenos, como é o caso de terrenos muito acidentados, visto 

que a topografia em áreas com declives mais acentuados torna mais difícil 

oportunidade de exploração de terras, devido principalmente ao uso de máquinas 

agrícolas não ser favorável em terrenos deste tipo, tornando os arrendamentos mais 
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caros, pela lei da oferta e procura, uma vez que a oferta é reduzida indiretamente pela 

adoção do manejo mecanizado. 

 
FIGURA 13 - Colheita mecanizada da cana-de-açúcar. 

Fonte: O Autor, 2018. 

O transporte da cana da lavoura até a usina é realizado por tratores e 

posteriormente caminhões. Outra vantagem do corte mecanizado é a questão de 

fornecer a matéria-prima para a usina já picada, ganhando assim vantagem para o 

transporte. Uma quantidade maior de cana pode ser transportada de uma só vez 

devido a um maior acomodamento no caminhão, além da vantagem para a produção 

na usina pois a moagem é facilitada com a cana picada.  

Teixeira (p.36, 2011) discorre sobre o processo após a colheita:  

Após ser transportada, a cana chega à mesa de recepção, onde é lavada e 
os resíduos mais grossos, como pedras e materiais ferrosos, são eliminados, 
pois podem danificar os rotores de moagem. Depois de lavadas, a cana passa 
por picadores que trituram os colmos, preparando-as para a moagem. Neste 
processo, as células da cana são abertas sem perda de caldo. Após o 
preparo, a cana desfibrada é enviada à moenda para moagem e extração do 
caldo. Na moenda, a cana-de-açúcar desfibrada é exposta entre rolos 
submetidos a uma pressão de aproximadamente 250 kg cm², expulsando o 
caldo do interior das células. Este processo é repetido por algumas vezes, 
dependendo da usina e da qualidade da matéria-prima que ela utiliza. Ao 
bagaço que já teve seu caldo extraído, adiciona-se água. A isto se chama 
“embebição composta”, cuja função é embeber o interior das células da cana 
diluindo o açúcar ali existente e, com isso, aumentar a eficiência da extração. 
Desse modo, é possível extrair cerca de 96% do açúcar contido na cana.  
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O transporte da cana a partir da mesa de recepção é realizado por um 

processo totalmente automatizado, onde as esteiras rolantes que são monitorados por 

softwares. As velocidades são reguladas de acordo com a capacidade da moenda e 

da entrada de cana no sistema. Depois da extração do caldo e a separação do bagaço, 

os processos de tratamento para ambos são distintos. O bagaço alimenta a caldeira 

para a produção de energia elétrica enquanto o caldo é usado para a produção de 

açúcar e álcool (TEIXEIRA, 2011).  

 

4.6 Caracterização de Áreas e Potencial Produtivo 

 

 

A usina está situada no município de Frutal-MG e além do município de 

localização ainda possui propriedades produtivos nos municípios de Fronteira-MG, 

Itapagipe-MG e Comendador Gomes-MG, a indústria tem localização nas 

coordenadas de 19°55’11.6” de latitude sul e 49°09’07.60” de longitude oeste. 

A unidade disponibilizou para o estudo em questão o levantamento 

qualitativo dos ambientes de produção por propriedade como demonstrado no mapa, 

onde são apresentadas à disposição geográfica das áreas de interesse, organizando 

por cores os ambientes de produção (Figura 14). 
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FIGURA 14 - Mapa de Localização das Áreas da Usina de acordo com o Ambiente 

de Produção 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Com o banco de áreas agrícola, fornecido pela usina foi elaborado 

diagrama elencando as porcentagens de áreas, expresso na Tabela 2, conforme seu 

ambiente de produção. Onde se constata uma predominância da presença do 

Ambiente de Produção C. 

TABELA 2 - Distribuição do Percentual dos Ambientes de Produção da Usina 
Cerradão 

AMBIENTE ÁREAS (% DO TOTAL) 

A 7.27% 

B 8.23% 

C 76.15% 

D 7.38% 

E 1.0% 

TOTAL 100.00% 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

A Usina forneceu dados de TCH e ATR realizados por propriedade e 

ano, de 2014 a 2017 descritos na Tabela 3 (Resumo dos dados na planilha em Anexo). 
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TABELA 3 – Produção por Safra 

SAFRA TCH SAFRA (T HA-1) ATR SAFRA (KG 
T-1) 

TAH (T DE ATR HA-1) 

2014/2015 77,02 131,40 10,12 

2015/2016 72,74 131,18 9,54 

2016/2017 75,47 130,07 9,82 

2017/2018 86,19 134,95 11,63 

MÉDIA 
ACUMULADA 

77,02 131,40 10,12 

SAFRA TCH 6C (t ha-1) ATR 6C (kg t-1) TAH 6C (t de ATR ha-1) PRECIPITAÇÃO 
(mm) 

2014/2015 75,74 131,94 9,99 1.268,40 

2015/2016 71,02 131,03 9,31 1.110,60 

2016/2017 74,97 130,94 9,82 1.581,10 

2017/2018 84,73 136,38 11,56 1.386,20 

MÉDIA 
ACUMULADA 

75,74 131,94 9,99 1.336,58 

TCH = tonelada de cana por hectare; ATR = açúcar total recuperável; TAH = toneladas de açúcar por 

hectare; 6C = Média aritmética dos resultados da usina nos 6 primeiros cortes. 

Fonte: O Autor, 2018. 
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4.7 ATR CONSECANA 
 

 

A partir dos dados disponibilizados pelo CONSECANA, elaborou-se uma 

tabela apresentando os valores do kg de ATR acumulados mensalmente, 

considerando-se os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (Tabela 4). 

TABELA 4 - Valores de ATR acumulados 

MÊS 2014 2015 2016 2017 

ABR 0,4802 0,4909 0,5881 0,6496 

MAI 0,4697 0,4820 0,5812 0,6401 

JUN 0,4666 0,4765 0,5926 0,6233 

JUL 0,4662 0,4734 0,6028 0,5991 

AGO 0,4654 0,4741 0,6122 0,5853 

SET 0,4637 0,4793 0,6273 0,5755 

OUT 0,4615 0,4902 0,6459 0,5710 

NOV 0,4629 0,5044 0,6624 0,5719 

DEZ 0,4650 0,5183 0,6819 0,5769 

JAN 0,4680 0,5354 0,6879 0,5815 

FEV 0,4717 0,5485 0,6899 0,5844 

MARÇO FECHAMENTO 0,4763 0,5552 0,6839 0,5901 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

Os dados apresentados deduzem que o ano de 2017 comportou-se de 

forma atípica quando comparado aos anos de 2016, 2015 e 2014, visto que se 

identificou uma queda no valor do ATR a partir do mês de julho, principalmente. Tal 

fato culmina em um fator atípico quando comparado com os anos anteriores em 

questão, é nítido um comportamento inverso ao ano de 2017. 

O valor do ATR é uma variável de considerável importância na presente 

pesquisa, visto que a sua alteração possui interferência direta no valor de 

arrendamento de áreas, bem como no pagamento no faturamento da matéria-prima. 

O ATR é uma premissa de custo de arrendamento e pagamento de cana-de-açúcar 

que não são de produção própria. O valor é formado pela composição de vendas de 

açúcar e álcool no mercado interno e externo, respeitando suas respectivas 

proporções.  
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4.8 Custos Operacionais  

 

A Usina em estudo disponibilizou suas contas de despesas, por meio 

desta foram separados por fases e geraram os custos descritos na Tabela 5, estes 

custos serão premissa na análise do modelo de viabilidade do arrendamento de terras. 

TABELA 5 - Custos Operacionais da Usina  

AGRÍCOLA 

DESCRIÇÃO Valores R$ 

DESPESAS 167.297.509,25 

Despesas com Pessoal 45.545.191,00 

Proventos 29.995.531,00 

Encargos 15.549.660,00 

Benefícios Sociais com Pessoal 10.363.953,00 

Matéria-Prima 641.038,00 

Serviços de Terceiros 30.074.897,25 

Insumos Industriais - 

Materiais de Manutenção 11.369.539,00 

Pneus e Câmaras 1.544.245,00 

Insumos Agrícolas 35.782.962,00 

Combustíveis e Lubrificantes 26.414.080,00 

Outros Materiais de Consumo 682.750,00 

Seguros 202.119,00 

Despesas Jurídicas 159.495,00 

Impostos Taxas e Contribuições 748.442,00 

Diversos 138.885,00 

Alugueis e Arrendamentos 3.089.341,00 

Utilidades 540.572,00 

Despesas não Dedutíveis - 

CUSTO OPERACIONAL 

FASE Custo Unitário (R$/ha) 

PREPARO DE SOLO (R$/ha) 3.397,11 

PLANTIO (R$/ha) 2.922,73 

TRATOS CANA PLANTA (R$/ha) 1.751,22 

TRATOS CANA SOCA (R$/ha) 2.373,50 

CORTE - TRANSBORDO (R$/t) 20,96 

TRANSPORTE - PRÓPRIO (R$/t) 9,75 

ADM (R$/ha) 135,00 

Fonte: O Autor, 2018.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Analise estatística  

 

 

A partir destes dados foram levantados os resultados realizados por 

ambiente de produção. Os resultados estão expressos em média aritmética dentre os 

4 primeiros cortes de cada ambiente de produção e apresenta o resultado estatístico 

como demonstrado nas Tabelas 6 e 7. 

Os dados fornecidos foram divididos entre a análise qualitativa dos 

ambientes de produção, fornecido pela empresa e estes foram estratificados pelo 

corte da cana-de-açúcar buscando identificar as diferenças de produção. Assim, foram 

mais de 8.500 dados de TCH e ATR. Vale ressaltar que a usina possui suas terras 

distribuídas pelos ambientes de forma irregular, uma vez que dentro dos ambientes B 

e C estão compreendidos cerca de 70% dos pontos. 

Nesse sentido, foi realizada uma amostragem entre os dados de produção 

por ambiente. Essa amostragem foi de ordem aleatória estratificada, em que se 

chegou ao valor de 100 pontos distribuídos pelo número de cortes para cada 

ambiente. As Tabelas 6 e 7 apresentam os valores descritivos da amostragem para 

TCH e ATR, sendo que a amostragem apresentou valores modelados e 

características da distribuição normal. 

 

  



51 
 

TABELA 6 - Dados descritivos para a amostragem dos ambientes de produção 

TCH – AMBIENTES 

 A B C D E 

Média 90,73 78,86 81,48 70,49 67,55 

Desvio Padrão 24,38 20,12 26,13 18,91 17,00 

Variância 594,53 404,87 683,01 357,74 289,13 

Maior valor 157,39 156,61 154,49 117,14 96,71 

Menor Valor 46,02 40,50 38,01 29,32 41,81 

Mediana 91,63 75,24 76,09 68,68 69,72 

Fonte: Usina Cerradão/Frutal-MG. 

 

TABELA 7 - Dados descritivos dos ambientes de produção pelo Açúcar Total 

Recuperável 

ATR – AMBIENTES 

 A B C D E 

Média 128,49 131,06 133,46 134,29 137,40 

Desvio Padrão 12,55 16,93 15,54 18,270 10,93 

Variância 157,74 286,80 241,60 333,81 119,64 

Maior valor 157,59 161,91 167,46 169,02 178,22 

Menor Valor 99,15 93,22 84,59 98,13 116,06 

Mediana 128,27 136,1 136,38 134,93 135,69 

Fonte: Usina Cerradão/Frutal-MG. 

 

Assim, para cada uma das variáveis, foi realizada a análise de variância 

para um fator. O resultado da análise para as duas variáveis apresentou, para 5% de 

confiança, diferenças significativas entre os dados. A Tabela 8 apresenta os valores 

críticos e calculados para a ANOVA, o qual releva que os dados distinguem para as 

médias. 
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TABELA 8 - Resultados da análise de variância para as variáveis TCH e ATR 

 

TCH 

_______________________________ 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 34048,64 4 8512,11 18,271 5,17E-14 2,389 

Dentro dos grupos 230601,2 495 465,8    

Total 264649,8 499         

 

ATR 

_________________________________ 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 34048,64 4 8512,161 18,271 5,17E-14 2,389 

Dentro dos grupos 230601,2 495 465,860    

Total 264649,8 499         

SQ = soma dos quadrados; gl = grau de liberdade; Mq= média quadrática; F= fatores 

Fonte: O Autor, 2018.  

Dados: Usina Cerradão. Software BioStat. 

 

Os valores de F (Estatística de Fisher) calculados e tabelados revelam a 

existência de diferenças significativas entre as amostras. Surge então a necessidade 

de compreender, caso a caso, essas diferenças, com o objetivo de identificar a 

diferença de produtividade para os ambientes analisados. Nesse sentido que é 

utilizado então o teste de Tukey, o qual busca revelar por meio das amostras e dos 

valores encontrados na ANOVA, quais são os ambientes com significativa diferença 

de valor. 
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TABELA 9 - Resultados do teste de Tukey para as variáveis TCH e ATR da amostra. 

 

 

TCH 

________________________________ 

 
A B C D E 

A 
 

0,00287 0,044 1,72E-05 1,72E-05 

B 5,103 
 

0,92 0,04675 0,001958 

C 3,923 1,18 
 

0,003109 6,94E-05 

D 8,995 3,892 5,072 
 

0,8748 

E 10,35 5,244 6,424 1,352 
 

 

 

ATR 

______________________________ 

 
A B C D E 

A 
 

0,6079 0,1339 0,083 0,0006 

B 2,023 
 

0,8953 0,805 0,073 

C 3,302 1,279 
 

1 0,4456 

D 3,583 1,56 0,2806 
 

0,5737 

E 5,68 3,657 2,378 2,097 
 

Fonte: O Autor, 2018.  

Dados: Usina Cerradão. Software BioStat. 

 

O teste de Tukey ou teste de diferença significativa tem o objetivo neste 

trabalho de apresentar as diferenças produtivas entre os ambientes analisados. 

Assim, é um teste que propõe para um intervalo de confiança, para as combinações 

de coeficientes de confiança da família, uma comparação múltipla. A partir da Tabela 

9, pode-se interpretar os resultados da amostra. 

Nesse sentido, considerando o p-valor sendo 0,05, temos que para TCH 

existe diferença entre os ambientes A para com todos os outros, e para os ambientes 

B e C para os ambientes D e E. Ou seja, para as variâncias estratificadas em cortes 

de toneladas de cana por hectare, os resultados revelam que o ambiente A é superior 
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aos demais, e os ambientes C e B superiores aos D e E, uma vez que após o teste, é 

possível tomar essas conclusões com base em médias e nos resíduos (Figuras 15). 

 

 

FIGURA 15 - Histograma residual TCH e  Normalidade (Shapiro Wilk 0,9919) 

Fonte: O Autor, 2018.  

Dados: Usina Cerradão. Software BioStat. 

 

Para o ATR, o caso se torna mais complexo. Existe a necessidade de 

entender que variedades respondem de maneira diferentes para os ambientes e 

também pelo período de colheita, sendo que por este motivo, torna-se necessário 

compreender o comportamento de tais ambientes para cada época de colheita. Para 

o teste de Tukey, os valores que apresentaram diferença significativa foram apenas 

entre os ambientes A e E. sendo que, o ambiente E apresentou os maiores valores 

desta variável. 

No entanto, a superioridade de produção e número de cortes revela que, 

apesar de tal diferença entre os ATR ambientais, o ambiente A ainda se apresenta 

como o melhor para produção de cana-de-açúcar. Os dados residuais da variável ATR 

também apresentam valores que estão em conformidades com a distribuição normal 

(Figura 16). 
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FIGURA 16 - Histograma residual ATR e Normalidade (Shapiro Wilk 0,9829). 

Fonte: O Autor, 2018.  

Dados: Usina Cerradão. Software BioStat. 

 

A partir do TAH já considerando as diferenças significas de ATR e TCH, 

é possível notar o comportamento ambiental produtivo. Pela Figura 17 é revelado que 

o ambiente A, apesar da alta variação, possui valores médios que configuram em 

maiores ganhos financeiros para a produtividade. Os B e C divergem em variação, 

sendo o primeiro menos variável que o segundo, no entanto, com valores médios 

próximos de açúcar por hectare. Já os ambientes D e E apresentam as menores 

variações entre os cortes, porém, com os valores mais baixos para as médias de 

produção. 
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FIGURA 17 - Distribuição de TAH 

Fonte: O Autor, 2018.  

Dados: Usina Cerradão. Software BioStat. 

 

Nesse sentido, a análise de variância com o consequente teste de 

significância caso a caso, torna possível elencar numericamente, os melhores e os 

piores ambientes para a produção de cana-de-açúcar e de açúcar. A normalidade dos 

dados utilizados também revela uma veracidade de informação, uma vez que, como 

já mencionado, foram disponibilizados de uma safra real, pela Usina Cerradão/Frutal-

MG. A partir desta análise e teste, serão consideradas no modelo os valores médios 

de ATR e TCH para dar sequência na análise de viabilidade, expressados na Tabela 

10. As áreas da usina estão a uma distância ponderada pelo tamanho das 

propriedades de 26,68 km. 

 

TABELA 10 - Produtividade por ambiente de produção 

AMBIENTE TCH 6C ATR 6C TAH 6C 

A 90,73 128,49 11,66 

B 78,86 131,06 10,34 

C 81,48 133,46 10,87 

D 70,49 134,29 9,47 

E 67,55 137,40 9,28 

 

  

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6

TAH - AMBIENTE X CORTE

A B C D E
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5.2 Aplicação do Modelo  
 

 

Inicialmente, foi realizado uma análise, utilizando o modelo aplicando os 

dados descritos nos tópicos anteriores, proveniente de resultados realizados nas 

safras de 2014 e 2017, adotando-as como premissas descritas na Tabela 11. 

TABELA 4 - Premissas de Análise 

ÁREA DE ANÁLISE  
Projeção de Valor (R$/kg) 0,5764 
AMBIENTE DE PRODUÇÃO Input 
TMA (%) 0% 
Distância (Km da Usina) 26,68 
Corte + Carregamento Médio (R$/t) 20,96 
PREMISSAS DE CUSTOS 
Preparo de Solo (R$/ha) 3.397,11 
Plantio de Cana (R$/ha) 2.922,73 
Tratos Cana Planta (R$/ha) 1.751,22 
Tratos Cana Soca (R$/ha) 2.373,50 
Administração Agr. (R$/ha) 135,00 
Cortes Para Reforma (nº) 7,00 
ATR Arrend. (kg/t) 121,97 
AUXILIAR DE ANÁLISE 
Intenção de Lucro (R$/ha) 0,00 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Em entendimento com o setor financeiro, o foco da empresa agrícola 

vinculado a Usina é não ter prejuízo, sendo assim a premissa da variável Lucro foi 

fixado igual a zero, a partir destas informações o modelo foi executado com 

informações médias realizadas entre os anos de 2014 e 2017, expresso na Tabela 12, 

linha “input”.  

TABELA 5 – Potencial Produtivo  

AMBIENTE DE PRODUÇÃO TCH ATR 

A 90,73 128,49 
B 78,86 131,06 
C 81,48 133,46 
D 70,49 134,29 
E 67,55 137,40 

INPUT 80,99 133,00 
Fonte: O Autor, 2018. 
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Observou-se com o output do modelo os dados expressos na Tabela 13, 

onde os valores centrais referem-se a toneladas de cana por alqueire mineiro a 

serem dispendidos em arrendamento para atingir os valores de premissa em forma 

de matriz (linhas e colunas). 

TABELA 6 - Valores de arrendamento em relação ao lucro 

ARREND. (TON.ALQMG-1) (LUCRO R$.HA-1) 

CUSTO DE COLHEITA (R$/T)  -     100.00    200.00    300.00    400.00   500.00   600.00  

14 58.33 52.30 46.28 40.25 34.23 28.21 22.18 

15 53.45 47.42 41.40 35.38 29.35 23.33 17.30 

16 48.57 42.54 36.52 30.50 24.47 18.45 12.43 

17 43.69 37.67 31.64 25.62 19.59 13.57 7.55 

18 38.81 32.79 26.76 20.74 14.72 8.69 2.67 

19 33.93 27.91 21.88 15.86 9.84 3.81 -2.21 

20 29.05 23.03 17.01 10.98 4.96 -1.07 -7.09 

21 24.18 18.15 12.13 6.10 0.08 -5.94 -11.97 

22 19.30 13.27 7.25 1.22 -4.80 -10.82 -16.85 

23 14.42 8.39 2.37 -3.65 -9.68 -15.70 -21.73 

24 9.54 3.52 -2.51 -8.53 -14.56 -20.58 -26.60 

25 4.66 -1.36 -7.39 -13.41 -19.44 -25.46 -31.48 

26 -0.22 -6.24 -12.27 -18.29 -24.31 -30.34 -36.36 

27 -5.10 -11.12 -17.14 -23.17 -29.19 -35.22 -41.24 

28 -9.98 -16.00 -22.02 -28.05 -34.07 -40.10 -46.12 

29 -14.85 -20.88 -26.90 -32.93 -38.95 -44.97 -51.00 

30 -19.73 -25.76 -31.78 -37.80 -43.83 -49.85 -55.88 

Fonte: O Autor, 2018. 

A premissa de valores para transporte de cana por faixa distância e 

tonelada são apresentados na Tabela 14. 
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TABELA 7 – Valores para transporte de cana  

TRANSPORTE DE CANA (Safra 2017)  

 Distância (Km)  Preço (R$/tonelada)  Distância (Km)   Preço (R$/tonelada)  

                    1.00                            3.94                    33.00                             11.62  

                    2.00                            4.07                    34.00                             11.90  

                    3.00                            4.21                    35.00                             12.16  

                    4.00                            4.37                    36.00                             12.42  

                    5.00                            4.58                    37.00                             12.68  

                    6.00                            4.83                    38.00                             12.95  

                    7.00                            4.96                    39.00                             13.20  

                    8.00                            5.22                    40.00                             13.46  

                    9.00                            5.41                    41.00                             13.71  

                  10.00                            5.61                    42.00                             13.96  

                  11.00                            5.79                    43.00                             14.21  

                  12.00                            6.00                    44.00                             14.47  

                  13.00                            6.25                    45.00                             14.71  

                  14.00                            6.51                    46.00                             14.96  

                  15.00                            6.79                    47.00                             15.22  

                  16.00                            7.01                    48.00                             15.46  

                  17.00                            7.21                    49.00                             15.72  

                  18.00                            7.43                    50.00                             15.95  

                  19.00                            7.64                    51.00                             16.20  

                  20.00                            7.94                    52.00                             16.44  

                  21.00                            8.23                    53.00                             16.68  

                  22.00                            8.53                    54.00                             16.92  

                  23.00                            8.82                    55.00                             17.15  

                  24.00                            9.12                    56.00                             17.40  

                  25.00                            9.39                    57.00                             17.63  

                  26.00                            9.68                    58.00                             17.88  

                  27.00                            9.96                    59.00                             18.12  

                  28.00                          10.25                    60.00                             18.36  

                  29.00                          10.53                    61.00                             18.60  

                  30.00                          10.81                    62.00                             18.84  

                  31.00                          11.07                    63.00                             19.08  

                  32.00                          11.35                    64.00                             19.31  

 
Fonte: O Autor, 2018. 

Atualmente a Unidade tem valores de arrendamento na média de 12,94 t 

ha-1 (62,63 t alq MG-1), sendo assim a diferença para atingir o valor de interesse da 

empresa e o realizado é de 6,94 (33,58 t. alq MG-1), o que gera o valor negativo 

aproximado de R$ 489,90 ha-1, nos valores de ATR disposto na premissa. Visto que 

a estratégia de redução de valores pagos em arrendamentos tem uma inércia maior 

ao resultado, por conta de contratos de longo prazo. Foram simulados alguns cenários 

para adequação e atingir o resultado esperado. 
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5.2.1 Cenário 1  

 

 

Redução de Custos operacionais nas fases de Implantação de Lavoura e 

Tratos, sem alterar os resultados e características especificas. 

 

Neste cenário de simulação foi a adotada a opção de redução do custo 

dispendido nas faze de implantação da lavoura, havendo uma grandeza de 11,10% 

na fase de preparo de solo e 19,59% na fase de plantio de cana. Ainda foram 

deduzidos 20,73% dos gastos com tratos culturais na fase de cana soca, atingindo 

assim o resultado alvo pretendido pela empresa.  

  

ÁREA ANALISE

Projeção de Valor R$/kgATR 5 anos 0.57640                                  TCH ATR

AMBIENTE DE PRODUÇÃO Input 90.73        128.49         

TMA 0% 78.86        131.06         

Km da Usina 26.68                                      81.48        133.46         

Corte + Carregamento Médio (R$/t) 20.96                                      70.49        134.29         

67.55        137.40         

Preparo de Solo 3,020.00                                 80.99        133.00         

Plantio de Cana 2,350.00                                 

Tratos Cana Planta 1,751.22                                 

Tratos Cana Soca 1,881.50                                 

Administração Agr. 135.00                                    

Cortes Para Reforma 7.00                                        

ATR Arrend. 121.97                                    

Intenção de Lucro -                                          

ARREND.(Ton/AlqMG) (LUCRO R$/HA)

Custo de Colheita (R$/t) -                                          100.00      200.00      300.00      400.00      500.00         600.00         

20 62.63                                      56.61        50.58        44.56        38.54        32.51           26.49           

Input

AUXILIAR DE ANALISE

PREMISSAS DE CUSTOS

POTENCIAL PRODUTIVO 6C

AMB. PRODUÇÃO

A

B

C

D

E
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5.2.2 Cenário 2 

 

 

Redução de Custos operacionais de Colheita + Carregamento, além de 

focar em áreas mais próximas a moenda. 

 

O cenário 2 é a simulação com uma premissa em uma nova dinâmica de 

áreas agrícolas para a produção de Cana-de-Açúcar, onde o raio médio é 44,15% 

menor que o raio atual. Além do custo de colheita e transbordamento ser de 23,66% 

menor que realizado pela empresa atualmente. Seguindo estas premissas é possível 

atingir o resultado esperado pela empresa. Porém é valido lembrar que as áreas 

possuem contratos de arrendamento com média de 7 anos, sedo assim a opção de 

“escolha” por áreas com baixas distancias da unidade produtora acaba tendo uma 

inercia alta, ao resultado esperado, provocada por estes contratos de logo prazo. 

  

ÁREA ANALISE

Projeção de Valor R$/kgATR 5 anos 0.57640                                  TCH ATR

AMBIENTE DE PRODUÇÃO Input 90.73        128.49         

TMA 0% 78.86        131.06         

Km da Usina 15.00                                      81.48        133.46         

Corte + Carregamento Médio (R$/t) 16.00                                      70.49        134.29         

67.55        137.40         

Preparo de Solo 3,397.11                                 80.99        133.00         

Plantio de Cana 2,922.73                                 

Tratos Cana Planta 1,751.22                                 

Tratos Cana Soca 2,373.50                                 

Administração Agr. 135.00                                    

Cortes Para Reforma 7.00                                        

ATR Arrend. 121.97                                    

Intenção de Lucro -                                          

ARREND.(Ton/AlqMG) (LUCRO R$/HA)

Custo de Colheita (R$/t) -                                          100.00      200.00      300.00      400.00      500.00         600.00         

16 62.66                                      56.64        50.62        44.59        38.57        32.54           26.52           

Input

AUXILIAR DE ANALISE

PREMISSAS DE CUSTOS

POTENCIAL PRODUTIVO 6C

AMB. PRODUÇÃO

A

B

C

D

E
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5.2.3 Cenário 3 

 

 

Acréscimo em manejo ganho em resultados produtivos e tecnológicos 

(TCH e ATR). 

 

O cenário 3 simula ganhos tecnológicos que permitem ganhos agronômico 

de produtividade agrícola e produção de açúcar, sendo assim o foco desse cenário é 

um melhor resulta da produção de açúcar total por hectare produtivo, sendo 

acréscimos na ordem de 11,12% para TCH e 1,95% para ATR, atingindo assim as 

metas estabelecidas pela gestão estratégica da unidade. 

  

ÁREA ANALISE

Projeção de Valor R$/kgATR 5 anos 0.57640                                  TCH ATR

AMBIENTE DE PRODUÇÃO Input 90.73        128.49         

TMA 0% 78.86        131.06         

Km da Usina 26.68                                      81.48        133.46         

Corte + Carregamento Médio (R$/t) 20.96                                      70.49        134.29         

67.55        137.40         

Preparo de Solo 3,397.11                                 90.00        135.59         

Plantio de Cana 2,922.73                                 

Tratos Cana Planta 1,751.22                                 

Tratos Cana Soca 2,373.50                                 

Administração Agr. 135.00                                    

Cortes Para Reforma 7.00                                        

ATR Arrend. 121.97                                    

Intenção de Lucro -                                          

ARREND.(Ton/AlqMG) (LUCRO R$/HA)

Custo de Colheita (R$/t) -                                          100.00      200.00      300.00      400.00      500.00         600.00         

20 62.63                                      56.60        50.58        44.56        38.53        32.51           26.48           

Input

AUXILIAR DE ANALISE

PREMISSAS DE CUSTOS

POTENCIAL PRODUTIVO 6C

AMB. PRODUÇÃO

A

B

C

D

E
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5.2.4 Cenário 4 

 

 

Melhora na visão de mercado, mantendo ainda valores menores que os 

praticados em 2016 

 

Dentro das premissas do cenário 4 é contemplado apenas o item de 

melhora de mercado, visto o ATR via CONSECANA estar fundamentado nos 

resultados de comercialização do Etanol e do açúcar, respeitando os índices 

percentuais de consumo no mercado interno e exportação para cada um dos produtos, 

esta premissa acaba por ser uma expectativa de mercado com comportamentos de 

commodity sem capacidade de gestão da unidade produtora. 

  

ÁREA ANALISE

Projeção de Valor R$/kgATR 5 anos 0.61047                                  TCH ATR

AMBIENTE DE PRODUÇÃO A 90.73        128.49         

TMA 0% 78.86        131.06         

Km da Usina 26.68                                      81.48        133.46         

Corte + Carregamento Médio (R$/t) 20.96                                      70.49        134.29         

67.55        137.40         

Preparo de Solo 3,397.11                                 80.99        133.00         

Plantio de Cana 2,922.73                                 

Tratos Cana Planta 1,751.22                                 

Tratos Cana Soca 2,373.50                                 

Administração Agr. 135.00                                    

Cortes Para Reforma 7.00                                        

ATR Arrend. 121.97                                    16.790822

Intenção de Lucro -                                          

ARREND.(Ton/AlqMG) (LUCRO R$/HA)

Custo de Colheita (R$/t) -                                          100.00      200.00      300.00      400.00      500.00         600.00         

20 62.63                                      56.94        51.26        45.57        39.88        34.19           28.51           

Input

AUXILIAR DE ANALISE

PREMISSAS DE CUSTOS

POTENCIAL PRODUTIVO 6C

AMB. PRODUÇÃO

A

B

C

D

E
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5.2.5 Cenário 5 

 

 

Redução dos custos de Tratos da cana soca. 

 

Assim como no cenário 1 está é uma simulação de custo operacional, 

porém agora com foco único no custo de tratos de cana soca, este tipo de manejo tem 

depreciação anual, tendo impacto similar ao custo de formação de lavoura, visto que 

o mesmo possui depreciação de 7 anos no modelo apresentado. A redução do manejo 

da fase de tratos cana soca foi na ordem de 35,01% em relação as premissas de 

custos atualmente dispendidas pela empresa. 

  

ÁREA ANALISE

Projeção de Valor R$/kgATR 5 anos 0.5764R$                                TCH ATR

AMBIENTE DE PRODUÇÃO Input 85.99        124.15         

TMA 0% 75.54        133.99         

Km da Usina 26.68                                      81.01        130.59         

Corte + Carregamento Médio (R$/t) 20.96R$                                  72.80        134.49         

55.12        119.37         

Preparo de Solo 3,397.11R$                             80.06        130.58         

Plantio de Cana 2,922.73R$                             

Tratos Cana Planta 1,751.22R$                             

Tratos Cana Soca 1,542.00R$                             

Administração Agr. 135.00R$                                

Cortes Para Reforma 7.00                                        

ATR Arrend. 121.97                                    

Intenção de Lucro -R$                                      

ARREND.(Ton/AlqMG) (LUCRO R$/HA)

Custo de Colheita (R$/t) -R$                                      100.00R$ 200.00R$ 300.00R$ 400.00R$ 500.00R$    600.00R$    

20 62.63 56.60 50.58 44.55 38.53 32.51 26.48

Input

AUXILIAR DE ANALISE

PREMISSAS DE CUSTOS

POTENCIAL PRODUTIVO 6C

AMB. PRODUÇÃO

A

B

C

D

E
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5.2.6 Cenário 6 

 

 

Melhora percentual conjunta em todas as premissas operacionais. 

 

Já o cenário 6 contempla uma visão otimista generalizada, simulando 

ganhos operacionais em relação aos custos de formação de lavoura e tratos de 

soqueira, ganhos tecnológicos na produção de cana-de-açúcar em simultaneidade 

com uma melhora de mercado. Demonstra assim que ações conjuntas da equipe de 

gestão da usina são as com maior amplitude e possibilidades em atingir o resultado 

esperado pelos acionistas.  

  

ÁREA ANALISE

Projeção de Valor R$/kgATR 5 anos 0.59563                                  TCH ATR

AMBIENTE DE PRODUÇÃO Input 90.73        128.49         

TMA 0% 78.86        131.06         

Km da Usina 26.68                                      81.48        133.46         

Corte + Carregamento Médio (R$/t) 20.96                                      70.49        134.29         

67.55        137.40         

Preparo de Solo 3,100.00                                 82.00        135.00         

Plantio de Cana 2,600.00                                 

Tratos Cana Planta 1,751.22                                 

Tratos Cana Soca 2,200.00                                 

Administração Agr. 135.00                                    

Cortes Para Reforma 7.00                                        

ATR Arrend. 121.97                                    

Intenção de Lucro -                                          

ARREND.(Ton/AlqMG) (LUCRO R$/HA)

Custo de Colheita (R$/t) -                                          100.00      200.00      300.00      400.00      500.00         600.00         

20 62.63                                      56.80        50.97        45.14        39.31        33.48           27.65           

Input

AUXILIAR DE ANALISE

PREMISSAS DE CUSTOS

POTENCIAL PRODUTIVO 6C

AMB. PRODUÇÃO

A

B

C

D

E
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5.3 Discussão dos Resultados 

 

 

Com os dados disponibilizados pela Usina Cerradão, foi verificado se há 

diferença estatística entre os ambientes de produção, classificados qualitativamente 

pela unidade, onde foi constatado diferença entre os grupos para o atributo de TCH. 

Como as premissas de custo de produção, precificação do ATR e 

potencial produtivo em função do valor médio encontrado pela análise estática, 

observou-se o valor de interesse (lucro = zero) de 6,00 t ha-1 (29,04 t alq MG-1). Sendo 

assim a empresa agrícola não está correspondendo às expectativas dos acionistas, 

no quesito de não dar prejuízo, acumulando um déficit de 6,94 t ha-1 (33,58 t alq MG-

1).  

Entretanto analisando as equações previstas na modelagem são uma 

série de variáveis que impactam diretamente nos resultados operacionais, sendo 

assim a redução de renda não é a única opção para atingir o resultado esperado pela 

empresa. 

Todos os cenários criados foram executados o exercício de manter tudo 

mais constante e alterar os valores destacados em amarelo, como objetivo de chegar 

ao valor de 62,63 t alq MG-1na premissa de lucro zero. 

Analisando o Cenário 1, as operações ligadas aos tratos culturais e 

formação da lavoura é fortemente ligado à viabilidade do negócio, visto que para as 

demais variáveis mantidas constantes, uma redução de 17,49% nos custos 

operacionais, atingiria o resultado esperado pelos acionistas. 

Em uma estratégia de escolher melhores propriedades afim de baratear 

o custo da operação de colheita e carregamento de cana, aliado ao arrendamento de 

áreas mais próximas à Usina, é possível também atingir os resultados esperado pelos 

acionistas, como pode ser visto no Cenário 2. 

Verifica-se que nos cenários 3 e 4, os valores comerciais do ATR e os 

resultados de produção de ATR e TCH impactam de forma significativa no resultado 

desejado, uma prova desta afirmação é que ao executar o modelo utilizando os dados 

relacionados ao ambiente de produção A e posteriormente ao ambiente de produção 
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B, com as demais variáveis constantes, notou-se uma diferença de 8,48 t ha-1 (41,06 

t alq MG-1), entre o arrendamento alvo para os dois ambientes, resultado este 

favorável ao ambiente A. Outro valor de muito impacto no modelo de viabilidade é o 

custo de tratos da cana soca, visto que o mesmo é realizado anualmente, com 

exceção do último corte da soqueira, observado no cenário 5. 

Já em um cenário em que tem todos as premissas convergindo para uma 

melhora, observa-se no cenário 6 um resultado satisfatório. Neste exercício foi 

reduzido o custo operacional em 7,44%, simulou-se um acréscimo de produtividade 

das áreas em 1,25% do TCH e 1,50% do ATR, além de uma melhora também no 

cenário comercial de 3,34 %. 
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6. CONCLUSÕES  

 

O ideal para a cultura canavieira é ter um ambiente de produção preciso, 

que dê suporte ao planejamento agronômico. Os mapas com classificação de 

ambientes de produção facilitam o planejamento agrícola das operações, o preparo 

correto do solo, garantindo variedades adequadas e consequentemente maiores 

produtividades. A classificação dos ambientes de produção tem se mostrado uma 

ferramenta muito importante para obter altas produtividades. 

Considera-se que a usina não visa margem de lucro agrícola (TMA = 0%). 

Porém, atualmente, a Unidade possui valores de arrendamento com valores na casa 

de 12,94 t ha-1 (62,63 t alq MG-1), sendo assim a diferença para atingir o valor de 

interesse da empresa e o realizado é de 6,94 (33,58 t alq MG-1), o que gera o delta 

negativo aproximado de R$ 489,90 ha. 

A partir dos cenários discutidos no presente trabalho verifica-se que a 

estratégia de redução de valores pagos em arrendamentos não é a única opção para 

atingir o resultado esperado pela empresa e possui uma inércia maior ao efeito, por 

conta de contratos de longo prazo. 

São muitas as variáveis que impactam diretamente nos resultados 

operacionais. Observa-se que nos cenários 3 e 4, os valores comerciais do ATR e os 

resultados de produção de ATR e TCH impactam de forma significativa no resultado 

desejado. Outro valor expressivo na análise do modelo é o custo de tratos cana soca, 

que pode ser observado no cenário 5. 

A usina deve focar maiores arrendamentos para ambientes de produção 

que tem resultados de TCH e ATR maior. 

Considera-se assim que o não atendimentos às premissas dos acionistas 

do empreendimento, torna-se viável a busca por outras fontes de fornecimento de 

cana, como a cana Spot ou de fornecedores. 

O modelo tratado nesta dissertação mostra-se uma ferramenta importante 

para a tomada de decisão estratégica em projetos de renovação de áreas ou até 

mesmo em expansões, fornecendo ao operador uma série de opções para simulações 
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de cenários, onde o mesmo pode considerar além das premissas destacadas, 

externalidades que excedem o modelo. Destacam-se como externalidades fatores 

como o desejo pessoal e específico de acionistas envolvidos com o negócio, pressão 

de terras exercidas por proprietários vizinhos, defesas de territórios, diferenças de 

comportamento de microclimas, dentre outros fatores. 

A partir das análises, conclui-se que as usinas precisam focar seus 

esforços em identificar e captar ambientes produção mais responsivos. Ambiente de 

produção restritivos devem ser evitados. O ambiente de produção de classificação “E” 

necessita ser descartado das áreas, e caso seja uma estratégia da empresa o 

arrendamento de propriedades classificadas como ambiente E, é sugerido a empresa 

que faça uso da propriedade de outra forma, como a produção de outras culturas que 

não cana-de-açúcar, ou até mesmo elaboração de projetos ambientais de 

reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, visto que o cultivo da cana-de-

açúcar nestas propriedades, além de não ser o recomendado, possui baixa 

rentabilidade, além de desconstrução de capital. 
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7. ESTUDOS FUTUROS 

 

 

O presente trabalho realizou a modelagem simplificada para uma análise 

de tomada de decisão para arrendamento de áreas, sendo assim fica como sugestão 

para os próximos trabalhos algumas opções listadas pelo autor: 

• Modelo de comparação entre os tipos de produção de cana 

(Fornecimento/Spot/Própria Total/Própria Arrendada); 

•  Analise de Custo de produção de cana-de-açúcar e impactos 

operacionais que fundamentam a formação deste custo; 

• Valorização do ATR dentro do modelo CONSECANA; 

• Rentabilidade dos diferentes ambientes de produção em função da 

época de corte da área. 
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ANEXO 

 

RESULTADO DE COLHEITA ACUMULADO (SAFRA 2014 À 2017) 
GERAL ÁREA (ha) ÁREA 

(%) 
PRODUÇÃO 

TOTAL (t) 
ATR TOTAL 

(t) 
TCH 
(t/ha) 

ATR 
(kg/t) 

TAH (t de 
ATR/ha) 

1     
24.919,34  

                  
0,18  

                       
2.560.581,06  

          
325.897,99  

              
102,75  

              
127,28  

                           
13,08  

2     
26.567,74  

                  
0,19  

                       
2.263.394,30  

          
301.234,31  

                
85,19  

              
133,09  

                           
11,34  

3     
26.793,63  

                  
0,19  

                       
1.913.796,08  

          
257.490,71  

                
71,43  

              
134,54  

                             
9,61  

4     
25.649,23  

                  
0,18  

                       
1.707.435,05  

          
228.625,47  

                
66,57  

              
133,90  

                             
8,91  

5     
16.676,68  

                  
0,12  

                       
1.066.367,65  

          
139.899,35  

                
63,94  

              
131,19  

                             
8,39  

6       
9.526,29  

                  
0,07  

                          
615.228,99  

            
81.005,84  

                
64,58  

              
131,67  

                             
8,50  

7       
6.150,22  

                  
0,04  

                          
390.054,55  

            
49.554,67  

                
63,42  

              
127,05  

                             
8,06  

8       
2.506,17  

                  
0,02  

                          
177.122,28  

            
21.933,84  

                
70,67  

              
123,83  

                             
8,75  

9          
797,30  

                  
0,01  

                            
61.310,82  

              
7.588,58  

                
76,90  

              
123,77  

                             
9,52  

10          
488,27  

                  
0,00  

                            
34.594,23  

              
4.356,67  

                
70,85  

              
125,94  

                             
8,92  

11          
172,55  

                  
0,00  

                            
12.596,07  

              
1.819,09  

                
73,00  

              
144,42  

                           
10,54  

12            
35,03  

                  
0,00  

                              
2.782,69  

                 
396,04  

                
79,44  

              
142,32  

                           
11,31  

13            
15,20  

                  
0,00  

                              
1.588,59  

                 
253,06  

              
104,51  

              
159,30  

                           
16,65  

14            
32,17  

                  
0,00  

                              
1.600,84  

                 
217,39  

                
49,76  

              
135,80  

                             
6,76  

GERAL   
140.329,82  

                  
1,00  

                     
10.808.453,20  

       
1.420.273,01  

                
77,02  

              
131,40  

                           
10,12  

MÉDIA 
6C 

                    
0,93  

                    
75,74  

              
131,94  

                             
9,99  
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SAFRA 2014/2015 
GERAL ÁREA (ha) ÁREA 

(%) 
PRODUÇÃO 

TOTAL (t) 
ATR TOTAL 

(t) 
TCH 
(t/ha) 

ATR 
(kg/t) 

TAH (t de 
ATR/ha) 

1       
7.832,24  

                  
0,24  

                          
708.505,02  

            
93.362,60  

                
90,46  

              
131,77  

                           
11,92  

2       
6.053,05  

                  
0,19  

                          
467.389,53  

            
62.084,45  

                
77,22  

              
132,83  

                           
10,26  

3       
4.795,33  

                  
0,15  

                          
335.517,80  

            
43.080,45  

                
69,97  

              
128,40  

                             
8,98  

4       
4.177,47  

                  
0,13  

                          
295.868,65  

            
38.371,70  

                
70,82  

              
129,69  

                             
9,19  

5       
3.251,18  

                  
0,10  

                          
212.841,72  

            
27.849,45  

                
65,47  

              
130,85  

                             
8,57  

6       
3.083,37  

                  
0,10  

                          
160.996,74  

            
21.352,22  

                
52,21  

              
132,63  

                             
6,92  

7       
2.426,23  

                  
0,08  

                          
126.670,78  

            
16.638,45  

                
52,21  

              
131,35  

                             
6,86  

8          
170,49  

                  
0,01  

                              
6.326,35  

                 
876,60  

                
37,11  

              
138,56  

                             
5,14  

9            
65,75  

                  
0,00  

                              
4.684,91  

                 
595,28  

                
71,25  

              
127,06  

                             
9,05  

10          
130,73  

                  
0,00  

                              
6.708,40  

                 
820,13  

                
51,31  

              
122,25  

                             
6,27  

11            
55,87  

                  
0,00  

                              
5.187,66  

                 
704,43  

                
92,85  

              
135,79  

                           
12,61  

GERAL     
32.041,71  

                  
1,00  

                       
2.330.697,55  

          
305.735,76  

                
72,74  

              
131,18  

                             
9,54  

MÉDIA 
6C 

                    
0,91  

                    
71,02  

              
131,03  

                             
9,31  
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SAFRA 2015/2016 
GERAL ÁREA (ha) ÁREA 

(%) 
PRODUÇÃO 

TOTAL (t) 
ATR TOTAL 

(t) 
TCH 
(t/ha) 

ATR 
(kg/t) 

TAH (t de 
ATR/ha) 

1       
4.539,32  

                  
0,13  

                          
446.751,80  

            
58.356,41  

                
98,42  

              
130,62  

                           
12,86  

2       
8.587,49  

                  
0,24  

                          
674.741,90  

            
87.889,53  

                
78,57  

              
130,26  

                           
10,23  

3       
7.152,91  

                  
0,20  

                          
489.729,75  

            
64.406,98  

                
68,47  

              
131,52  

                             
9,00  

4       
6.143,89  

                  
0,17  

                          
406.797,59  

            
51.893,19  

                
66,21  

              
127,57  

                             
8,45  

5       
4.149,12  

                  
0,12  

                          
272.246,53  

            
33.415,66  

                
65,62  

              
122,74  

                             
8,05  

6       
2.183,70  

                  
0,06  

                          
149.509,90  

            
19.028,87  

                
68,47  

              
127,27  

                             
8,71  

7       
1.531,51  

                  
0,04  

                            
90.462,27  

            
11.073,24  

                
59,07  

              
122,41  

                             
7,23  

8       
1.229,46  

                  
0,03  

                            
74.451,55  

              
9.326,38  

                
60,56  

              
125,27  

                             
7,59  

9            
97,00  

                  
0,00  

                              
4.386,75  

                 
598,34  

                
45,22  

              
136,40  

                             
6,17  

10            
59,34  

                  
0,00  

                              
3.406,76  

                 
439,66  

                
57,41  

              
129,06  

                             
7,41  

11            
54,66  

                  
0,00  

                              
2.807,98  

                 
372,84  

                
51,37  

              
132,78  

                             
6,82  

12            
18,57  

                  
0,00  

                              
1.228,85  

                 
153,43  

                
66,17  

              
124,86  

                             
8,26  

GERAL     
35.746,97  

                  
1,00  

                       
2.616.521,64  

          
336.954,54  

                
73,20  

              
128,78  

                             
9,43  

MÉDIA 
6C 

                    
0,92  

                    
74,29  

              
128,33  

                             
9,53  

  



77 
 

SAFRA 2016/20217 
GERAL ÁREA (ha) ÁREA 

(%) 
PRODUÇÃO 

TOTAL (t) 
ATR TOTAL 

(t) 
TCH 
(t/ha) 

ATR 
(kg/t) 

TAH (t de 
ATR/ha) 

1       
6.182,33  

                  
0,17  

                          
666.281,12  

            
81.931,87  

              
107,77  

              
122,97  

                           
13,25  

2       
5.751,36  

                  
0,16  

                          
476.560,24  

            
62.501,19  

                
82,86  

              
131,15  

                           
10,87  

3       
8.716,34  

                  
0,24  

                          
602.666,29  

            
81.342,85  

                
69,14  

              
134,97  

                             
9,33  

4       
6.896,09  

                  
0,19  

                          
418.990,87  

            
56.462,19  

                
60,76  

              
134,76  

                             
8,19  

5       
4.749,12  

                  
0,13  

                          
281.448,06  

            
37.133,69  

                
59,26  

              
131,94  

                             
7,82  

6       
2.003,26  

                  
0,06  

                          
140.225,31  

            
18.207,29  

                
70,00  

              
129,84  

                             
9,09  

7       
1.006,61  

                  
0,03  

                            
78.104,04  

              
9.438,32  

                
77,59  

              
120,84  

                             
9,38  

8          
652,03  

                  
0,02  

                            
51.667,90  

              
6.508,65  

                
79,24  

              
125,97  

                             
9,98  

9          
302,86  

                  
0,01  

                            
22.159,93  

              
2.480,87  

                
73,17  

              
111,95  

                             
8,19  

10            
67,86  

                  
0,00  

                              
3.415,83  

                 
540,85  

                
50,34  

              
158,34  

                             
7,97  

11            
11,16  

                  
0,00  

                                 
818,25  

                 
131,15  

                
73,32  

              
160,28  

                           
11,75  

12              
5,30  

                  
0,00  

                                 
387,48  

                   
56,81  

                
73,11  

              
146,61  

                           
10,72  

GERAL     
36.344,32  

                  
1,00  

                       
2.742.725,32  

          
356.735,74  

                
75,47  

              
130,07  

                             
9,82  

MÉDIA 
6C 

                    
0,94  

                    
74,97  

              
130,94  

                             
9,82  

  



78 
 

SAFRA 2017/2018 
GERAL ÁREA (ha) ÁREA 

(%) 
PRODUÇÃO 

TOTAL (t) 
ATR TOTAL 

(t) 
TCH 
(t/ha) 

ATR 
(kg/t) 

TAH (t de 
ATR/ha) 

1       
6.365,45  

                  
0,18  

                          
739.043,12  

            
92.247,10  

              
116,10  

              
124,82  

                           
14,49  

2       
6.175,84  

                  
0,17  

                          
644.702,63  

            
88.759,14  

              
104,39  

              
137,67  

                           
14,37  

3       
6.129,05  

                  
0,17  

                          
485.882,23  

            
68.660,43  

                
79,28  

              
141,31  

                           
11,20  

4       
8.431,78  

                  
0,23  

                          
585.777,94  

            
81.898,39  

                
69,47  

              
139,81  

                             
9,71  

5       
4.527,26  

                  
0,13  

                          
299.831,34  

            
41.500,56  

                
66,23  

              
138,41  

                             
9,17  

6       
2.255,96  

                  
0,06  

                          
164.497,04  

            
22.417,46  

                
72,92  

              
136,28  

                             
9,94  

7       
1.185,87  

                  
0,03  

                            
94.817,46  

            
12.404,66  

                
79,96  

              
130,83  

                           
10,46  

8          
454,19  

                  
0,01  

                            
44.676,47  

              
5.222,20  

                
98,37  

              
116,89  

                           
11,50  

9          
331,69  

                  
0,01  

                            
30.079,23  

              
3.914,08  

                
90,68  

              
130,13  

                           
11,80  

10          
230,34  

                  
0,01  

                            
21.063,24  

              
2.556,03  

                
91,44  

              
121,35  

                           
11,10  

11            
50,86  

                  
0,00  

                              
3.782,19  

                 
610,67  

                
74,36  

              
161,46  

                           
12,01  

12            
11,16  

                  
0,00  

                              
1.166,36  

                 
185,80  

              
104,51  

              
159,30  

                           
16,65  

13            
15,20  

                  
0,00  

                              
1.588,59  

                 
253,06  

              
104,51  

              
159,30  

                           
16,65  

GERAL     
36.164,65  

                  
1,00  

                       
3.116.907,84  

          
420.629,58  

                
86,19  

              
134,95  

                           
11,63  

MÉDIA 
6C 

                    
0,94  

                    
84,73  

              
136,38  

                           
11,56  

 

 

 


