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O SISTEMA DE ROTAÇÃO ENTRE AMENDOIM E CANA-DEAÇÚCAR EM ÁREAS CONTROLADAS POR INDÚSTRIAS
THE PEANUT AND SUGAR CANE ROTATION SYSTEM
IN AREAS UNDER INDUSTRIAL CONTROL
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5(6802
O objetivo deste estudo foi demonstrar os motivos pelo qual o produtor de amendoim encontra
GL¿FXOGDGHVHPXWLOL]DUGRVLVWHPDGHURWDomRGHFXOWXUDFRPDFDQDGHDo~FDUHPSURSULHGDGHVGDV
XVLQDV 2 HVWXGR WUD] RSLQL}HV GH SURGXWRUHV GH DPHQGRLP H HVSHFLDOLVWDV UHQRPDGRV GH JUDQGHV
empresas, além de dados de safras, enfatizando possíveis alternativas, como o desenvolvimento de
variedades de amendoim com um ciclo de produção mais curto, além de iniciativas da Coplana e da
Embrapa para minimizar os problemas da rotação cana/amendoim.
3$/$95$6±&+$9(: Rotação de Culturas. Mercado do Amendoim. Tecnologia Agrícola.
Agricultura sustentável.

ABSTRACT
7KHREMHFWLYHRIWKLVVWXG\ZDVWRGHPRQVWUDWHWKHUHDVRQVIRUZKLFKWKHSHDQXWVSURGXFHUVDUH¿QGLQJ
GLI¿FXOWLHVWRRSHUDWHWKHSHDQXWVDQGVXJDUFDQHURWDWLRQV\VWHPLQDUHDVXQGHULQGXVWULDOFRQWURO
7KHVWXG\SUHVHQWVSHDQXWSURGXFHUVRSLQLRQVDQGUHQRZQHGH[SHUWVIURPODUJHFRPSDQLHVDVZHOO
DV GDWD YLQWDJHV HPSKDVL]LQJ SRVVLEOH DOWHUQDWLYHV DV WKH GHYHORSPHQW RI SHDQXWYDULHWLHV ZLWK D
shorter production cycle and initiatives like that operated by Coplana and Embrapa to minimize the
SUREOHPUHODWHGZLWKWKHVXJDUFDQHSHDQXWVURWDWLRQV\VWHP
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INTRODUÇÃO
A cultura do amendoim vem ganhando destaque e importância no mercado mundial, atualmente este
PHUFDGRPRYLPHQWDFHUFDGH86ELOK}HVDRDQR(PWHUPRVGHFRQVXPRGHVWDFDPVHD8QLmR
Europeia, o Japão, a Rússia, a Indonésia, o Canadá e o México, já em produção a China lidera o
setor, seguido por Índia, EUA e Argentina. O Brasil ocupa a 17 ª posição nos parâmetros de produção
)81(3 FRPGHVWDTXHSDUDDUHJLmR6XGHVWHGRSDtVUHVSRQViYHOSRUGHiUHDFXOWLYD
sendo que grande parte é consorciada com a cultura da cana de açúcar. Esta produção concentra-se
EDVLFDPHQWHQRLQWHULRUGRHVWDGRFRPGHVWDTXHSDUDDVUHJL}HVGH-DERWLFDEDO3UHVLGHQWH3UXGHQWH
Marília, Assis e Barretos, entre outras, que estão em constante crescimento. Por seu alto valor nutritivo,
sua produção é destinada tanto para o consumo in natura quanto para indústrias alimentícias, voltado
SDUDSURGXomRGHyOHRWRUWDIDUHORHQWUHRXWURVGHULYDGRV$%,&$%  
O mercado do amendoim no Brasil apresenta crescimento e algumas empresas do setor vêm se
GHVWDFDQGRVREUHWXGRDVRUJDQL]Do}HVFRRSHUDWLYDVIXQGDGDVSRUDJULFXOWRUHVSUHGRPLQDQWHPHQWH
produtores de cana de açúcar. Na Copercana (Cooperativa dos Produtores de Cana do Oeste do
(VWDGRGH6mR3DXOR RDPHQGRLPUHSUHVHQWDGRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDSHUID]HQGRXPDiUHD
de plantio de 11.000 ha na safra/ano 2012/2013, com produtividade media de 181 sacas/ha. Outra
empresa com fundamento cooperativo com destaque é a Coplana (Cooperativa dos Plantadores de
Cana da Zona de Guariba), a maior cooperativa do país em comercialização de amendoim. CalculaVHTXHQDVDIUDHVWDDWLQJLXXPUHFHELPHQWRSUy[LPRDPLOK}HVGHVDFDVGHNJGH
DPHQGRLPHPFDVFDTXDQWLGDGHUHFRUGHGHWRGDVXDKLVWyULD$WXDOPHQWHD&RSODQDpUHVSRQViYHO
SRUGRDPHQGRLPSURGX]LGRQRSDtVVHQGRTXHPLOWRQHODGDVHPJUmRVGHVWLQDPVHSDUD
H[SRUWDo}HV
Embora seja um produto comercializado o ano inteiro, o mesmo passa por um período conhecido
como sazonalidade, em que a maior demanda por grãos e derivados de amendoim ocorre a partir de
meados de maio até julho, quando o consumo aumenta consideravelmente, devido aos tradicionais
eventos juninos, principalmente na região Nordeste, segundo maior polo consumidor de amendoim
em nível nacional.
Além destes quesitos o amendoim também é muito utilizado para rotação de cultura com a cana
GH Do~FDU FRP R SURSyVLWR GH UHGX]LU RV FXVWRV GH SURGXomR HYLWDQGR DVVLP WRGRV RV SUREOHPDV
ocasionados pela monocultura da cana de açúcar, dando lucro, proteção ambiental, sustentabilidade
da agricultura, recuperando a qualidade do solo e segurança na produção de alimentos e energia.
Neste estudo foi realizada uma comparação do amendoim e a soja. A soja, há algumas décadas se
tornou uma das principais commodities agrícolas brasileira, uma vez que, atualmente, o Brasil se
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tornou o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os EUA. Outra variedade vegetal
que faz parte deste contexto é o sorgo, que se assemelha a cana de açúcar e se desenvolve em períodos
na entressafra da cana, fato importante neste estudo. Desde sua inserção na agricultura brasileira, o
sorgo nunca se destacou em termos de comércio e produção no país, um dos motivos é que o mesmo
sempre foi colocado como substituto do milho (DUARTE, 2013).
&RQVLGHUDQGR D LPSRUWkQFLD GR DPHQGRLP SDUD R DJURQHJyFLR R SUHVHQWH WUDEDOKR SUHWHQGH
contribuir para com o entendimento do mercado do amendoim na medida em que procura responder
a seguinte questão: Porque diminuiu o interesse dos produtores de cana em disponibilizar em forma
de arrendamento de áreas para a rotação de cultura com o amendoim e qual o papel de outras culturas
FRPRDVRMDHRVRUJRQRHQIUDTXHFLPHQWRGHVWDDWLYLGDGH"

0(72'2/2*,$
Os dados apresentados foram levantados através de pesquisas à base de dados sítios da internet de
DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV UHYLVWDV WUDEDOKRV DFDGrPLFRV SDOHVWUDV PLQLVWUDGDV SRU SUR¿VVLRQDLV
ligados ao setor, encontros de produtores, especialistas e interessados, realizados por entidades
renomadas, livros.
)RLUHDOL]DGRXPWUDEDOKRGHFDPSRYLVLWDQGRSURSULHGDGHVUXUDLVHLQVWDODo}HVLQGXVWULDLVDOpPGH
entrevistas com dois especialistas no mercado de amendoim e três produtores rurais do município de
Jaboticabal, Estado de São Paulo.

5(68/7$'26(',6&8662
De acordo com Ehlers (1999), a rotação de culturas vem sendo praticada pelos chineses há milênios
e ela, em conjunto com a integração de produção vegetal e produção animal, teriam sido a base da
primeira revolução agrícola, contribuindo para o aumento da oferta de alimentos, sobretudo no período
GDSULPHLUDUHYROXomRLQGXVWULDO&RPDVHJXQGDUHYROXomRDJUtFRODFDUDFWHUL]DGDSHODLQWHQVL¿FDomR
do uso da moto mecanização e da adoção de insumos químicos industrializados, teria ocorrido uma
gradativa especialização das atividades agropecuárias, deslocando a rotação de cultura do centro das
praticas agronômicas para a periferia.
Com o mercado de amendoim em ascensão, os produtores de amendoim vêm buscando ampliar a
área de plantio, porém, eles esbarram em um problema que impossibilita a produção: a falta de área.
8PGRVPRWLYRVpRIDWRGHTXHGDVWHUUDVQDVTXDLVVHRSHUDPDURWDomRGHDPHQGRLPFRP
a cultura da cana-de-açúcar são cedidas pelas usinas. A operação de rotação tem como fundamento
recuperar os nutrientes essenciais para o solo e consequentemente transpor uma melhora na produção
da cana (EMBRAPA, 2003). Consiste em alternar, anualmente, espécies vegetais numa mesma área
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DJUtFRODVHQGRTXHDVHVSpFLHVHVFROKLGDVGHYHPSRVVXLUDRPHVPRWHPSRSURSyVLWRVFRPHUFLDLV
e de recuperação de solo, sistema perfeito para ser realizado entre o amendoim e a cana de açúcar
6$%(6$/9(6 
*U\QV]SDQ  DQDOLVRXDGLIXVmRGDLGHLDGHDJULEXVLQHVVHSRVWHULRUPHQWHGHDJURQHJyFLRD
SDUWLUGRHVWXGRGDWUDMHWyULDGHGRLVLQGLYtGXRVTXHWHULDPDWXDGRFRPRSURWDJRQLVWDV1H\%LWWHQFRXUW
Araújo e Roberto Rodrigues. Aqui, o interesse estaria na contribuição de Roberto Rodrigues, uma vez
TXHQRLQLFLRGHVXDWUDMHWyULDDFDGrPLFDHOHWHULDVHGHVWDFDGRSRUVHXVHVWXGRVVREUHRVEHQHItFLRV
DJURQ{PLFRVH¿QDQFHLURVTXHDURWDomRGHFDQDGHDo~FDUXPDJUDPtQHDFRPDPHQGRLPRXRXWUD
leguminosa, poderiam gerar. Seu modelo seria, tempos depois, batizado de sistema Coplana, no
ambiente da cooperativa onde seus experimentos ganharam notoriedade, ultrapassando a fronteira da
universidade e de suas atividades na fazenda da família.
De acordo com Mundo Neto (2012), nos anos recentes, Roberto Rodrigues, por meio de sua empresa
AGROERG, estaria reunindo recursos de investidores interessados em explorar as potencialidades
GRV QHJyFLRV UHODFLRQDGRV DR HWDQRO GH FDQD GH Do~FDU 6XD OHJLWLPLGDGH WHULD VXVWHQWDomR WDQWR
QR UHFRQKHFLPHQWR GH VXDV FRQWULEXLo}HV QD iUHD WpFQLFD PDV WDPEpP DTXHOD DFXPXODGD QD VXD
WUDMHWyULDSROLWLFDQRWDGDPHQWHFRPRPLQLVWURGDDJULFXOWXUDHHPSUHVDULDOFRPGHVWDTXHSDUDVXD
participação no conselho de administração de empresas de capital aberto, inclusive no da bolsa de
YDORUHV H PHUFDGRULDVGR HVWDGR GH 6mR 3DXOR  %0) %29(63$ 1D DSUHVHQWDomRGR SHU¿O GRV
IXQGDGRUHVGDHPSUHVDGHVWDFDVHRFRQMXQWRGHDWULEXWRVHDUHGHGHRUJDQL]Do}HVGHUHOHYkQFLDQDV
UHVSHFWLYDVWUDMHWyULDVGHVWDFDVHDGH5REHUWR5RGULJXHV
(QWUHRVVyFLRVIXQGDGRUHVDHPSUHVDFRQWDDSDUWLFLSDomRGH5REHUWR5RGULJXHVTXHIRL0LQLVWUR
da Agricultura (2003-2006) e atualmente é produtor e fornecedor de cana de açúcar no Estado de São
Paulo. Hoje, a Fazenda Santa Izabel, de sua propriedade, localizada em Guariba (SP), é referência
em mecanização de plantio e colheita de cana. Na área técnica-rural, Rodrigues foi pioneiro na
introdução do conceito do sistema de rotação de cultura soja-cana, que posteriormente deu origem
ao sistema Coplana (Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba) e ao projeto Cana/
Alimentos, desenvolvido pelo Planalsucar (Programa Nacional de Melhoramento da Cana-deAçúcar). A partir de convênios com a Unesp (Universidade Estadual Paulista), introduziu novos
produtos, variedades e equipamentos que contribuíram para o aumento de produtividade e redução
dos custos na Fazenda Santa Izabel. Aliado a isso, criou o sistema de controle de custos de produção,
que serviu de base para modelos atualmente utilizados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e IEA
(Instituto de Economia Agrícola), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
GH6mR3DXOR1DiUHDVRFLDOIRLRSULPHLURSURGXWRUGDUHJLmRDDVVLQDUDFDUWHLUDSUR¿VVLRQDOH
pagar benefícios sociais para todos os trabalhadores rurais (AGROERG, 2013).

De acordo com Mundo Neto (2012), a empresa de Roberto Rodrigues ilustra a tendência e preocupação
com a sustentabilidade das atividades econômicas que estaria predominando entre as lideranças do
setor sucroenergetico brasileiro. Reunidos em torno da UNICA, os maiores grupos que atuam no
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setor passaram a adotar praticas consideradas sustentáveis, seja nas atividades agrícolas como nas
industriais. Nas primeiras, destaca-se a rotação de culturas que além de propiciar melhorias ambientais
e econômicas também seria uma das respostas à crítica que o setor tem recebido sobre o aumento da
concorrência entre as culturas destinadas à bioenergia e àquelas destinadas à produção de alimentos.
Segundo Wagner Antonio Penariol, produtor de cana e amendoim, de Jaboticabal, este fato já vem se
LQWHQVL¿FDQGRKiFHUWRSUD]RVHQGRTXHHPIRUDPSODQWDGRVDOTXHLUHVGHDPHQGRLPHP
DOTXHLUHVHDJRUDHPQmRFRQVHJXHGH¿QLUiUHDGHSODQWLRHDVSUHYLV}HVVmRGHSODQWDU
no máximo 30 alqueires.
Um dos fatores que explica este dilema é a busca por parte das usinas de uma variedade de cana
FRPPDLRUGXUDELOLGDGHHPVDIUDVPDQWHQGRXPQtYHOGHTXDOLGDGHGHQWURGRVSDGU}HVGHSURGXomR
das usinas. Estas passam por um período de decisão em que um dos maiores gargalos da atividade
está voltado para os custos de produção, ou seja, este quesito implica em retirar o máximo da cana
aumentando a quantidade de corte e diminuindo a atividade de rotação (UNICA, 2013).
Outro fator a ser destacado é o não cumprimento dos prazos por parte do produtor de amendoim, na
entrega das terras arrendadas, ocasionado principalmente por fatores climáticos e sistema de produção
tecnologicamente defasado. Esta questão pode ser percebida na analise do tempo de colheita utilizado
QDPHFDQL]DomRDWXDOTXHFRPDDGRomRGHPiTXLQDVPDLVVR¿VWLFDGDVSRGHULDVHUPDLVH¿FLHQWH
(FUNEP, 2013).
Paulo Henn, gerente do departamento de grãos da Coplana, destaca que um dos motivos é a falta
de planejamento por parte das usinas, em que o produtor de amendoim não consegue colher no
período estipulado pelo fato das usinas também não colherem no período ideal para início da rotação,
outro ponto é que grande parte das usinas não conseguem colher toda a área de canaviais, lançando
SDUWHGDSURGXomRSDUDDVDIUDIXWXUDPDLVFRQKHFLGDFRPRFDQDELVDGD6HJXQGR+HQQDVTXHVW}HV
climáticas são cruciais para o segmento do processo de rotação, ou seja, as usinas querem aproveitar
os períodos de chuva. Evidencia ainda, que este fato já vem ocorrendo em safras anteriores, e que o
ato dos responsáveis pela produção da cana não serem cobrados para exercerem a rotação, levam estes
a buscarem trabalhar com base somente na produção, ou seja, se a produtividade ainda estiver dentro
do planejamento, a rotação vai sendo adiada, ignorando os benefícios causados por esta atividade.
Henn informou que a Coplana vem buscando utilizar variedades de amendoim com um período de
produção menor. Atualmente a variedade utilizada é o RUNNER, que varia entre 120 a 150 dias
até a colheita, uma variedade de amendoim com uma época de colheita menor, levaria a minimizar
grande porcentagem deste problema. Este caso ilustra a forma como as cooperativas contribuem no
LQFUHPHQWRGDVRSo}HVHPWHUPRVGHWHFQRORJLDVSDUDRFXOWLYRGRDPHQGRLP
Especialistas mencionam que principalmente os produtores de amendoim devem utilizar como
argumento os benefícios que a rotação transfere ao solo, já que pesquisa realizada pela Embrapa,
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GHPRQVWUDTXHDDXVrQFLDGHVVDSUiWLFDDFDUUHWDRVXUJLPHQWRGHDOWHUDo}HVGHRUGHPTXtPLFDItVLFDH
ELROyJLFDQRVRORTXHSRGHPFRPSURPHWHUDHVWDELOLGDGHGRVLVWHPDSURGXWLYRHPH[HPSORGHHIHLWR
nocivo ao solo é a diminuição do teor de matéria orgânica do solo (MOS), a degradação da estrutura
GRVRORDLQWHQVL¿FDomRGRVSURFHVVRVHURVLYRVDUHGXomRGDDWLYLGDGHHGLYHUVLGDGHELROyJLFDR
aumento da incidência e severidade de pragas e doenças e aumento da infestação de plantas daninhas,
mencionado por (FRANCHINI et al., 2011).
Segundo Galeti (1973, p.78) é uma cultura que vem desde a antiguidade, pelo fato de ser uma prática
simples com gastos comuns e com benefícios comprovados. Galeti (1973, p.79) menciona ainda que
com a mudança de culturas [...] evita-se que o solo se esgote em um determinado elemento (aquele
retirado em maior quantidade).
De acordo com especialistas da Coplana, com a rotação, as usinas não adquirem apenas ganhos
DJURQ{PLFRVPDVWDPEpP¿QDQFHLURV(VWLPDWLYDVLQGLFDPTXHFHUFDGHGRVFXVWRVGHSODQWLR
de cana são minimizados com os benefícios da rotação com o amendoim.
O sistema de rotação, além de eliminar o efeito prejudicial da monocultura, economiza-se nas
RSHUDo}HV GH SUHSDUR GR VROR QR SODQWLR GD FDQD$OpP GLVVR VH DV FRQGLo}HV IRUHP IDYRUiYHLV
(clima, produção e preço), o lucro obtido com a cultura de sucessão (soja, amendoim, etc.) paga todas
DVRSHUDo}HVGHSODQWLR 02HHTXLSDPHQWRV GDFXOWXUDGHFDQDGHDo~FDU 7$1,0272 
conforme indicado na Ilustração - 1. Também deve se considerado o fato do amendoim atuar como
DGXEDomRYHUGHSURPRYHQGRDDHUDomRGRVRORH¿[DomRELROyJLFDGHQLWURJrQLR
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,OXVWUDomR&RPSDUDWLYRVGHFXVWRVGHSURGXomRGHKHFWDUH&XOWXUD6RMDDSyV&DQDGH
Açúcar
'DWD±5HYLVWD3ODQWLR'LUHWR

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, vem fazendo uma seleção de variedades de soja e amendoim, destinados
a um projeto conhecido como Rotcana. Um dos objetivos é apresentar o zoneamento de áreas e
variedades adequadas à produção sustentável de grãos de soja e amendoim, no período de reforma
da cana. Neste projeto, a soja se mostrou altamente viável, sendo que é realizado o plantio direto
VREDSDOKDGDGDFDQDHRUHYHVWLPHQWRGRVRORpIHLWRDSyVDFROKHLWDGDVRMD1HVWHFRQWH[WRRV
pesquisadores utilizaram uma variedade com um ciclo mais curto de produção que coincidem com o
período disponível para reforma do canavial (EMBRAPA, 2005).
Demonstra-se então, que a cultura do amendoim confronta com o fator de necessitar um período
considerado extenso para ser utilizado em rotação com a cana de açúcar, e observa-se que a soja,
DOpPGHDSUHVHQWDUJUDQGHVSHUVSHFWLYDV¿QDQFHLUDVSRGHVHUXWLOL]DGDHPURWDomRDWUDYpVGHXPFLFOR
altamente viável.
A Coplana além de promover argumentos em prol da rotação com o amendoim passou a promover
mais uma alternativa de renda, com o uso da soja em rotação com os canaviais. Segundo especialistas
envolvidos, a soja além de cumprir com todos os benefícios para o solo pode impor ao produtor que
DGHULU D FDSDFLGDGH GH VH WRUQDU DXWRVVX¿FLHQWH QR VHWRU TXH FRPSDUDGR DR DPHQGRLP DSUHVHQWD
mais alternativas de comércio.
Outra cultura que vem ganhando destaque no sistema de rotação e pode ser considerado um obstáculo
futuro com a cultura do amendoim, é o sorgo sacarino este incentivado pelo governo da presidenta
Dilma, junto ao Ministério da Agricultura. Esta cultura, além de devolver os valores nutritivos ao
solo, apresenta um percentual de açúcar nos colmos compatíveis com o utilizado para a produção de
etanol. Assim, as usinas continuariam produzindo dentro do período entressafra. O cultivo do sorgo
pode ser uma alternativa viável para manter o fornecimento de matéria prima em micro destilarias,
HYLWDQGRRFRUWHDQWHFLSDGRGDFDQDGHDo~FDU 7(,;(,5$-$5',1,%(,60$1 
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&21&/862
$GL¿FXOGDGHHPXWLOL]DUDVWHUUDVGDVXVLQDVSDUDH[HUFHUDURWDomRDFRQWHFHHPVDIUDVHVSHFL¿FDV
HP TXH RFRUUHP IDOKDV QR SODQHMDPHQWR GDV XVLQDV GHYLGR D GH¿FLrQFLDV QR VLVWHPD GH FROKHLWD
dos produtores de amendoim, em decorrência de imprevistos climáticos e em função da falta de um
sistema de controle sobre os responsáveis pelo planejamento das atividades de produção agrícola
das usinas, no que diz respeito a um cronograma de rotação de culturas. Outro ponto importante
LGHQWL¿FDGRpTXHDVHVWUDWpJLDVGDVXVLQDVTXHWHPSURFXUDGRHYLWDUDURWDomRSDUHFHPVHUPRWLYDGDV
pela perspectiva de ganhos imediatos, uma vez que, considerando-se o horizonte de planejamento a
ORQJRSUD]RRVHVIRUoRVSRGHULDPVHUGLUHFLRQDGRVSDUDPHOKRUDURHQWURVDPHQWRVRFLDOHWHFQROyJLFR
da produção cana/amendoim.
Sob uma perspectiva macro analítica este caso ilustra a dinâmica e as disputas entre protagonistas
da agricultura brasileira contemporânea. De um lado, a cana de açúcar, uma atividade centenária no
país, ligada diretamente ao mercado de commodities agroindustriais, típica atividade da agricultura
patronal (ou empresarial) brasileira. De outro, o amendoim, um mercado secundário quando
comparado aos das commoditiesSUHVHQWHHPVLVWHPDVGHSURGXomRGDDJULFXOWXUDIDPLOLDUH[LJHQWH
em mão de obra, praticada, em grande medida, com tecnologia de moto mecanização sucateada e
insumos agroindustriais que não segue a mesma dinâmica das principais commodities agrícolas,
sobretudo no quesito sementes. A primeira, apesar de seus representantes cada vez mais se apresentala como um exemplo de agricultura sustentável, historicamente vem sendo dominada pela logica
da agricultura moderna, com tecnologias oriundas da revolução verde. Os novos cultivares de
cana, que permitem retardar a atividade de rotação, ilustra uma disputa entre aqueles que defendem
WHFQRORJLDV FRQVLGHUDGDV PDLV VXVWHQWiYHLV XPD YH] TXH SULYLOHJLDP DV GLPHQV}HV HFRQ{PLFDV
ambientais e sociais das atividades agrícolas, e aqueles que preferem tecnologias que permitam
explorar, essencialmente, a dimensão econômica.
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