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Introdução

• O Brasil foi durante muito anos o mais competitivo 
produtor de açúcar e etanol do mundo

• Esta competitividade está ameaçada e o desafio é 
recuperá-la

• O caminho principal é identificar as causas dos 
aumentos dos custos de produção

• Dois fatos são marcantes neste aspecto: crise 
econômica de 2008 e expansão rápida da produção 
de cana e mecanização agrícola



Custos de Produção e Processamento da Cana

Componente Região
Tradicional Expansão Nordeste

Matéria prima 77,50 77,52 86,59
Industrial 25,68 27,46 30,17
Administração 9,04 9,52 9,88
Total 112,22 114,50 126,64

Nota: valores em R$/tc e referentes à safra 2013/2014

A matéria prima representa quase 70% dos custos de produção do etanol



Custos de Produção e Colheita de Cana

Item R$/ha R$/tc*
Formação do canavial 976,25 12,20
Tratos da soca 876,12 10,95
Colheita 1963,33 24,54
Custo da terra 1293,42 16,17
Outros 1015,54 12,69
Custo de Produção** 4161,32 52,02
Custo Total 6124,65 76,56

Notas
(*) assumido 80tc/ha
(**) custo da cana antes da colheita



Custos de Produção e Colheita de Cana

Item R$/ha R$/tc*
Formação do canavial 976,25 12,20
Tratos da soca 876,12 10,95
Colheita 1963,33 24,54
Custo da terra 1293,42 16,17
Outros 1015,54 12,69
Custo de Produção** 4161,32 52,02
Custo Total 6124,65 76,56

• 68% do custo da cana 
colhida depende apenas da 
área cultivada, independente 
da quantidade de cana 
produzida

• Portanto a produtividade é 
um fator determinante do 
custo da cana

Notas
(*) assumido 80tc/ha
(**) custo da cana antes da colheita



Evolução dos Custos de Produção: Etanol e Cana 
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Valores absolutos

		

				Evolução dos custos de produção de cana própria, de etanol anidro e produtividade, em números absolutos, safra 2007/08 a 2013/14, Região Centro-Sul, Brasil

				Período de Safra		Evolução dos custos de produção de cana própria da usina (em R$/t) - Tradicional				Evolução dos custos de produção do etanol anidro (em R$/m³) - Tradicional		Produtividade média total por área colhida (t/Ha)

				2007/08		42.53				805		75.4

				2008/09		45.93		7.99		906		84.9		0.125994695

				2009/10		47.61		3.66		1041		86		0.0129564193

				2010/11		56.26		18.17		1038		81		-0.0581395349

				2011/12		77.21		37.24		1401		68.6		-0.1530864198

				2012/13		80.57		4.35		1376		72.5		0.056851312

				2013/14		81.24		0.83		1461		77.9		0.0744827586

				Média da variação anual (%)		12.40%		12.04		10.40%		0.98%

				Variação 2013/14 e 2007/08 (%)		91.02%				81.49%		3.32%
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				Evolução dos custos de produção de cana própria, de etanol anidro e produtividade, em número índice (2007/08=100), safra 2007/08 a 2013/14, Região Centro-Sul, Brasil

				Período de Safra		Evolução dos custos de produção de cana própria da usina (em R$/t) - Tradicional		Evolução dos custos de produção de cana própria da usina, em número índice (2007/08=100)		Variação dos custos de produção de cana própria (%)		Evolução dos custos de produção do etanol anidro (em R$/m³) - Tradicional		Evolução dos custos de produção do etanol anidro, em número índice (2007/08=100)		Variação dos custos de produção do etanol anidro (%)		Produtividade média total por área colhida (t/Ha)		Produtividade média total por área colhida, em número índice (2007/08=100)		Variação da Produtividade média total por área colhida (%)

				2007/08		42.53		100				805		100				75.4		100

				2008/09		45.93		107.99		0.08		906		112.55		0.125		84.9		112.60		0.13

				2009/10		47.61		111.94		0.04		1041		129.32		0.149		86		114.06		0.01

				2010/11		56.26		132.28		0.18		1038		128.94		-0.003		81		107.43		-0.06

				2011/12		77.21		181.54		0.37		1401		174.04		0.350		68.6		90.98		-0.15

				2012/13		80.57		189.44		0.04		1376		170.93		-0.018		72.5		96.15		0.06
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Balanço de Energia e de Emissões 
de GEE (LCA) - 2005

Fonte: Macedo et al., 2008



Fatos

• Cerca de 70% dos custos de produção do etanol 
referem-se à cana

• 90% do consumo de energia fóssil e 94% das emissões 
de GEE na cadeia produtiva são da área agrícola

• 83% das emissões de GEE e 67% do consumo de 
energia fóssil dependem essencialmente da área 
cultivada

• Emissões de GEE por LUC/iLUC decorre da área 
demandada para cultivo da cana



Impactos da Crise Econômica de 2008

• A crise pegou o setor altamente endividado e sem 
capital próprio para operar

• O crédito ficou mais caro e restrito
• Sem recursos para cobrir despesas operacionais as 

usinas cortaram custos reduzindo o uso de insumos 
(fertilizantes e herbicidas), postergando renovação 
de canaviais velhos, reduzindo mão de obra, etc.

• Essas ações implicaram em queda de produtividade 
que foi amplificada por uma série de problemas 
climáticos; a situação se agravou em 2011



Impactos da Expansão Muito Rápida
• A expansão acelerada do setor entre 2004 e 2008 demandou:

o Entrada da cana em áreas novas, principalmente no Cerrado, com 
diferentes solos e clima

o A falta de mão de obra em algumas regiões e exigências ambientais 
em outras levaram à mecanização acelerada da colheita e plantio

• O cultivo de cana em novas áreas ocorreu sem haver 
variedades e manejo adequados

• A mecanização introduzida muito rapidamente trouxe graves 
problemas (perdas elevadas de colheita, compactação do 
solo, dano nas soqueiras, baixa eficiência, aumento da 
demanda de mudas, etc.)

• Estes dois fatos implicaram também em perda de 
produtividade



Histórico da Produtividade da Cana no Brasil

Fonte: L A Paes (CTC), 2012



Renovação e Produtividade

Fonte: CTC, 2014



Renovação e Produtividade da Safra Seguinte

Fonte: CTC, 2014



Variações de Produtividade e Qualidade

Fonte: CTC, 2014



Estimativa do CTC das Causas de Queda de 
Produtividade em 2011

Fonte: LA Paes (CTC), 2014



Mecanização e Qualidade da Cana

Fonte: CTC, 2014



Mecanização e Impurezas

Fonte: CTC, 2014



Crescimento do Plantio Mecânico



Plantio Mecânico

Qualidade das mudas e uniformidade no sulco

Plantio manual, mecânico e com mudas pré-brotadas



Mecanização na Austrália

Fonte: Chris Norris, 2015



Como Recuperar a Competitividade do Etanol?

• Recuperar a produtividade histórica da cana e voltar a crescer
o Voltar às boas práticas agrícolas
o Continuar a desenvolver variedades adequadas aos novos ambientes de produção
o Introduzir as variedades GM em desenvolvimento (2018?)
o Resolver os problemas da mecanização
o Utilizar novas técnicas agrícolas como agricultura de precisão, cultivo mínimo e 

mudas pré-brotadas

• Melhorar o desempenho industrial
o Ganhos de eficiência de conversão (84% para 90%)
o Aumento da geração de EE excedente (alta pressão de vapor e redução do 

consumo de energia no processo, uso da palha)
o Achar meios de estender a safra: cana energia, milho, sorgo e outras biomassas
o Etanol 2G

• Melhorar a eficiência do uso final do etanol



Algumas Barreiras Agrícolas

• Melhoramento: morosidade na introdução de 
variedades GM; dificuldades inerentes da cana

• Mecanização agrícola: tecnologia antiga e com 
pouca evolução, presa à bitola dos tratores e 
colhedoras (espaçamento ~1,50 m), grande 
compactação, dano nas soqueiras, inviabiliza o 
plantio direto. Quatro grãos principais ocupam 
>600 Mha e cana só 27 Mha, portanto os grãos têm 
prioridade no desenvolvimento tecnológico;



Mecanização: O Presente



Chegaremos Aqui?



Um Futuro Possível (ETC)



Protótipo da ETC



Convencional 
1,5 m

ETC  1,5 m

ETC  1,0 m

Melhor Condição para Propagação do Sistema 
Radicular



Outubro de 2002

Redução da Distância Entre Linhas

Row spacing (m)

Atual (Brasil) Alvo Inicial (CTBE)

(sem precisão na linha)



Agricultura de Precisão: Conceito



Agricultura de Precisão: Resultados

Fonte: Molin, J.P.



Oportunidade Para a Cana

• Milho: alta porcentagem de OGM (resistência a 
pragas e herbicidas), 150 Mha plantados no 
mundo, mecanização altamente desenvolvida, 
manejo agrícola avançado, plantio por 
sementes e cultura anual

• Cana: OGM esperada para 2018, 27 Mha 
plantados no mundo, mecanização rudimentar, 
manejo agrícola simples, plantio por colmos e 
cultura semi-perene



Produtividade da Cana e de Outras Culturas

Fonte: CTC, 2013



Dificuldades da Cana

Fonte: CTC, 2013



Melhorias Combinadas

• Quais seriam os impactos de melhorias em 20 
anos na produtividade agrícola (81 a 98 tc/h), 
eficiência industrial (84 a 90%)?

• Qual seria o impacto da cana energia e da 
integração 1G/2G com a cana comercial e a 
cana energia?



Ganhos de Produtividade

• Roadmap da cana de açúcar

• Roadmap da cana energia



Roadmap da Cana de Açúcar

Parâmetro Histórico 10 Anos 20 Anos
Produtividade de colmos (t/ha, bu)1 81 89 98

Produtividade de palha (t/ha, bs)1 11.3 12.5 13.7

Teor de sacarose (%)2 15 15.5 16.5

Teor de fibra(%) 12 11.5 11

Energia Primária (GJ/ha) 580 637 708

Fonte: Landell et al. (2010)

Notas:
1. bu e bs: base úmida e base seca, respectivamente.
2. Assumido 0,56%cana de açúcares redutores.



Roadmap da Cana Energia

Parâmetro Histórico 10 Anos 20 Anos
Produtividade de colmos (t/ha, bu)1 81 111 130
Produtividade de palha (t/ha, bs)1 14 19 24
Teor de sacarose (%)2 15 13 12
Teor de fibra (%) 12 18 23
Energia Primária (GJ/ha) 628 940 1 228

Fonte: Landell et al. (2010)

Notas:
1. bu e bs: base úmida e base seca, respectivamente.
2. Assumido 0.56%cana de açúcares redutores



Comparação da Cana de Açúcar e 
Cana Energia

2010 2020 2030

c.açúcar c.energia c.açúcar c.energia c.açúcar c.energia

Produtividade (t/ha) 81 81 89 111 98 130

1G etanol (l/ha) 7.300 7.300 8.600 8.700 10.300 9.500

2G etanol (l/ha) - - 2.700 7.000 3.500 12.400

Etanol total (l/ha) 7.300 7.300 11.300 15.700 13.800 21.900

Hipóteses:
1. Planta 1G consome 140 kg bagaço (50% umidade)/tc;
2. Planta 2G usa toda sobra de bagaço e parte da palha (7,5 t, b.s/ha fica no campo)
3. Eficiência industrial 1G: atual – 84%, Em 10 anos – 88% e em 20 anos – 90% para cana de açúcar ; em 10 anos 86% e 

em 20 anos – 85% para cana energia,
4.     Taxa de conversão 2G: 300 l/t, bs em 10 anos e 350 l/t, bs em 20 anos



Potencial de Médio e Longo Prazo – Visão do CTC

Fonte: CTC, 2013



Comentário Sobre os Tipos de Cana
• O melhoramento da cana convencional leva a ganhos 

razoáveis de produtividade na 1G e menor impacto da 
integração com a 2G;

• A cana energia sacrifica um pouco a produtividade 1G, 
mas proporciona ganhos significativos com a 2G ( e no 
resultado global);

• As eficiências industriais assumidas para a cana 
energia podem ser melhoradas com desenvolvimento 
tecnológico;

• Os impactos da redução de açúcares e aumento da 
fibra na cana energia precisam ser melhor estudados.



Depois da eficiência energética a opção mais
importante para reduzir emissões de GEE no setor de 
transporte são os biocombustíveis

Precisamos de Biocombustíveis?



Demanda Projetada de Combustíveis Ciclo Otto



Comentários Finais
• O setor sucroenergético passa por uma séria crise que afeta sua 

competitividade sendo a causa principal a queda significativa da 
produtividade

• Apenas uma volta às produtividades atingidas no passado já melhoraria 
sensivelmente as condições do setor

• As causas dos problemas estão identificadas e esforços estão em 
andamento para atingir melhorias importantes

• Antes de voltar a crescer o setor prioriza os investimentos nestas 
melhorias

• Mesmo em um ambiente de preços baixos do petróleo é justificável 
pensar em expansão de produção pelos compromissos do país na COP 
21 e o interesse mundial na descarbonização do setor de transporte

• O uso final mais eficiente melhoraria a perspectiva de recuperação e 
crescimento e os avanços tecnológicos já estão disponíveis para tal



Obrigado pela atenção!

regis.leal@bioetanol.org.br
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