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SAFRA 2021/2022 DE CANA-DE-AÇÚCAR NO CENTRO-SUL SOFRE 
ALTA NOS CUSTOS COM OS TRATOS CULTURAIS 

CANA-DE-AÇÚCAR

Analisando o custo com os tratos culturais de 
cana-soca, com os dados oriundos do Proje-
to Campo Futuro (CNA/Senar) realizado em 
parceria com o Pecege, retratou-se os dispên-
dios com insumos agrícolas referentes à sa-
fra 2021/2022 aos produtores independentes 
de cana-de-açúcar no Centro-Sul brasileiro. 
A abordagem a seguir traz um panorama da 
situação desses produtores, bem como uma 
discussão de como os valores dos custos de 
produção se alteraram frente aos dados re-
ferentes à safra 2020/2021 no Centro-Sul.

O foco dado aos tratos de cana-soca se deve 
à relevância do tema frente à fase do ciclo 
produtivo no Centro-Sul à época de obten-
ção destes resultados. Além disso, as mu-
danças abruptas no mercado de insumos 
têm implicado em choques significativos 
nos custos de produção desde o início de 
2021, com destaque para os efeitos das altas 
dos preços de fertilizantes e herbicidas. 

Ao longo de 2021, os preços dos insumos 
agrícolas, particularmente fertilizantes, ex-
perimentaram uma elevação acentuada, re-
sultante da combinação de diversos eventos 
no mercado externo. O Gráfico 1 apresenta a 
evolução dos preços de fertilizantes selecio-
nados entre janeiro/2019 e junho/2021.

Gráfico 1. Evolução dos preços médios nominais 
de fertilizantes formulados selecionados no Cen-
tro-Sul de abril/2019 a junho/2021.

Fonte: Projeto Campo Futuro – CNA/Senar
Elaboração: Pecege/CNA

Ao longo de 2019, o preço dos fertilizantes re-
duziu-se progressiva e lentamente, atingin-
do um mínimo no início de 2020, quando foi 
impactado por restrições de oferta causadas 
pela pandemia de COVID-19 e como resposta 
de produtores à baixa rentabilidade da pro-
dução de fosfatos. A rápida recuperação dos 
preços das commodities agrícolas e a baixa 
oferta de fertilizantes resultaram em progres-
siva alta a partir de maio/2020. Porém, a eleva-
ção observada ao longo de 2020 em nada se 
comparou ao que que viria a ocorrer em 2021 
quando muitos produtores agrícolas passa-
ram a antecipar suas aquisições respondendo 
aos elevados preços, especialmente de grãos.
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Assim, os produtores de cana-de-açúcar que 
recorreram à aquisição de insumos a partir 
de fevereiro/2021 e, principalmente, após o 
início da safra 2021/22 do Centro-Sul, expe-
rimentaram altas extremas em seus preços. 
Comparando-se os valores vigentes em ju-
nho/2021 com aqueles de junho/2020, os 
preços dos fertilizantes aproximadamente 
dobraram, com grande impacto sobre os 
custos agrícolas.

Estes movimentos tornam-se particular-
mente críticos em um momento em que os 
produtores de cana-de-açúcar do Centro-Sul 
se preparam para a realização dos tratos de 
cana soca. Aqueles que costumam adquirir 
insumos agrícolas proximamente a seu uso 
tendem, portanto, a sentir uma alta nota-
damente mais significativa que produtores 
que realizaram grandes compras no período 
de entressafra – e no caso particular de 2021, 
até o mês de janeiro/2021.

Outra classe de insumos agrícolas que apre-
sentou alterações relevantes de preços em 
2021 foi a dos herbicidas. Em particular, os 
aumentos dos preços do glifosato e do 2,4-D 
têm sido apontados como aqueles mais crí-
ticos para a produção agrícola brasileira, in-
cluindo a cana-de-açúcar. De maneira mais 
ampla, o Gráfico 2 apresenta um índice de 
preços (base abril/2019 = 100) de defensivos 
selecionados no Centro-Sul.

Gráfico 2. Evolução do índice (abril/2019 = 100) 
dos preços médios nominais de defensivos agrí-
colas selecionados no Centro-Sul, entre abril/2019 
e junho/2021.

Fonte: Projeto Campo Futuro – CNA/Senar.
Elaboração: Pecege/CNA

Percebe-se que, assim como os fertilizan-
tes, os defensivos apresentaram progressiva 
elevação de preços ao longo de 2020 – es-
pecialmente no primeiro semestre. Em 2021, 
notadamente, o glifosato e 2,4-D tiveram al-
tas expressivas, tendo o primeiro se elevado 
85,2% entre janeiro/2020 e junho/2021, com 
alta de 60,2% apenas em 2021. 

Assim os custos referentes aos tratos cultu-
rais de cana soca dos painéis do Centro-Sul 
seguem descritos na Tabela 1. O primeiro 
aspecto a se notar é a existência de grande 
heterogeneidade nos custos dos tratos de 
cana soca entre os painéis de uma mesma 
região. Assim, entre os levantamentos já rea-
lizados, o custo variou entre R$ 1.638,45/ha a 
R$ 2.615,85/ha, respectivamente em Jacare-
zinho (PR) e Pirassununga (SP). 
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Parte dessa disparidade nos custos na safra 
2021/2022 no Centro-Sul se deve aos dispên-
dios com fertilizantes, pois apesar de não ser 
o item de maior variabilidade entre as cida-
des, o grande peso desses insumos (53% dos 

Tabela 1. Estrutura dos custos de tratos culturais de cana soca na safra 2021/2022* no Centro-Sul - valores 
em R$/ha.

Fonte: Projeto Campo Futuro – CNA/Senar
Elaboração: Pecege/CNA
Nota: *Dados dos painéis do Projeto Campo Futuro até 10 de agosto de 2021.

Dada a rápida elevação dos preços dos fer-
tilizantes, notadamente a partir de feverei-
ro/2021, criou-se uma clara vantagem para 
os produtores como, por exemplo, de Goiás, 
que adquiriram antecipadamente tais in-
sumos. Por outro lado, parte dos produto-
res paulistas procuram adquirir fertilizantes 
proximamente a seu uso e se depararam 
com um nível de preços desses insumos 
notadamente maior.

custos com tratos culturais de cana soca) faz 
com que o mesmo se mostre o mais impor-
tante na explicação das diferenças entre os 
painéis, seguido, por ampla margem, herbi-
cidas e inseticidas.

Observando-se a variação dos custos com 
tratos de cana soca entre os painéis de levan-
tamento de custo de produção realizados 
em 2020 e aqueles realizados, até o momen-
to, em 2021, percebe-se um claro aumento 
de custos que, no Centro-Sul, atingiu 27%. 
Mesmo considerando a diferente composi-
ção de painéis entre as safras, pode-se afir-
mar que a grande maioria dos itens compo-
nentes dos custos de tratos de cana soca se 
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elevou no período avaliado em função prin-
cipalmente dos movimentos dos mercados 
de fertilizantes, defensivos e diesel – este últi-
mo afetando o custo através do maquinário.

No Centro-Sul, a necessidade de realizar os 
tratos de cana soca por volta do meio do ano 
– quando ocorre o pico de safra – coincidiu 
com um momento de preços muito eleva-
dos dos principais componentes de seu cus-
to de execução, principalmente fertilizantes. 

Diante do cenário exposto, evidencia-se a 
importância da aquisição planejada de in-
sumos agrícolas, buscando, se não eliminar 
riscos associados aos preços dos insumos, 
reduzi-los. Além disso, torna-se ainda mais 
necessário o foco dos produtores indepen-
dentes em garantir bons índices de produ-
tividade visando minimizar os impactos dos 
maiores valores despendidos por hectare, 
ainda que, no Centro-Sul, as condições cli-
máticas para a safra 2021/2022 mostrem-se 
extremamente desafiadoras.


