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Resumo 
 
O presente artigo aborda uma análise comparativa entre o milho híbrido e o milho Bt, levando 
em consideração a formação do custo de produção e os aspectos técnicos e econômicos. A 
propriedade analisada localiza-se no município de Faxinal dos Guedes-SC e o período 
analisado compreende a safra 2010/2011. Neste estudo de caso os resultados demonstraram 
uma produtividade de 155 sacas/ha para o milho híbrido e 165,68 sc/ha para o milho Bt, ou 
seja, uma superioridade de 10,68 sacas/ha ou 6,89% da produção do do milho Bt. O custo de 
produção total do milho híbrido foi de R$ 2.565,04/ha e do milho Bt foi de R$ 2.666,12/ha, 
este último 3,49% superior. O lucro obtido com o milho híbrido foi de R$ 1.309,96/ha, já a do 
milho Bt foi 12,66% superior (R$ 1.475,88/ha); a taxa de lucro foi de 33,80% e 35,63%, 
respectivamente. O ponto de equilíbrio para o milho híbrido foi atingido com uma 
produtividade de 102,60 sc/ha ou seja, 51,07% da produção; em contrapartida o milho Bt 

necessitou de maior produção para atingir o ponto de equilíbrio, 106,64 sc/ha ou 55,36% da 
produção. Por fim, constatou-se a superioridade técnica e econômica do milho Bt.  
 

Palavras-chave: Milho. Custo de Produção. Lucratividade. Inovação. 
 

1. Introdução 

 

A semente como insumo agrícola teve importância crucial na história da  humanidade, 

sendo fator importante para a mudança da vida nômade de caçador  para a vida sedentária de 

agricultor. No início do século XXI a semente continua ocupando o papel de principal vetor 

de inovação na agricultura (BUAINAIN, VIEIRA E LIMA, 2010). 
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Mattosso et al., (2001) destacam que o milho é cultivado em todo o território nacional 

pelos mais diferentes sistemas de produção. Neste sentido, nas regiões mais quentes (Sudeste 

e Centro Oeste), o mesmo é cultivado em um sistema de safra e principalmente safrinha. No 

entanto nas regiões mais frias (Sul), ele é cultivado apenas em sistema de safra, com plantios 

predominantes nos meses de agosto e setembro.  

Essa grande amplitude de cultivo deve-se ao fato de que o milho fornece produtos 

nobres que podem ser utilizados para a alimentação humana e animal, além de servir de 

matéria-prima para a indústria. Essa versatilidade do milho se deve principalmente em função 

da quantidade e da natureza das reservas acumuladas nos grãos (FANCELLI E NETO, 2000). 

O milho pode ser considerado uma das culturas mais tradicionais no Brasil, ocupando 

posições significativas quanto ao valor da produção agropecuária, área cultivada e 

principalmente de volume de produção. Mesmo assim, diante da evolução da produção por 

área obtida nestes últimos 30 anos, em nível de Brasil, ainda não traduz o potencial genético 

dos materiais recomendados pela pesquisa (CONAB, 2006).  

A cultura do milho no Brasil vivenciou uma intensificação das pesquisas na área da 

genética vegetal e biotecnologia visando obter produtos com alta produtividade a partir da 

década de 70. O milho híbrido foi um grande avanço no final do século passado, 

principalmente nos aspectos relacionados com o aumento significativo da produtividade por 

área.  

De acordo com Buainain, Vieira e Lima (2010) a descoberta do processo de hibridação 

de sementes de milho permitiu a entrada do setor privado no segmento de melhoramento 

vegetal, sendo considerado o ponto de partida da moderna indústria de sementes. Assim a 

indústria de híbridos tende a se concentrar em cultivos com alta taxa de multiplicação e  é 

caracterizada por estruturas oligopólicas com elevado grau de concentração e padrões de 

concorrência, baseados na diferenciação de produtos. 

As pesquisas evoluíram e recentemente foi lançado o milho Bt, caracterizado pela 

introdução do princípio ativo Herculex em sua base (semente), conferindo ao material 

resistência a broca da cana, lagarta do cartucho, lagarta elasmo, lagarta rosca e lagarta da 

espiga, considerada as principais pragas que promovem dano econômico a cultura 

(FANCELLI E NETO, 2000). 

Na agricultura especificamente, o empreendedor rural, frente aos constantes desafios 

que lhe é imposto no cotidiano, necessita empregar métodos que conduzam inovações nos 

seus produtos e processos. De acordo com Zuin e Queiroz (2006), em um mundo globalizado 
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a gestão competente dos processos produtivos, bem como a inovação constante dos produtos e 

processos são imperativos para a sobrevivência e sucesso de empresas no agronegócio. 

O presente trabalho visa realizar uma análise comparativa entre a cultura do milho 

híbrido e milho Bt no município de Faxinal dos Guedes-SC, durante a safra agrícola de 

2010/2011. Neste contexto, são levados em consideração os aspectos relacionados à formação 

do custo de produção, aspectos técnicos e econômicos das cultivares. 

 

2. Produção e Comercialização de Milho  

 

A produção mundial do milho continua sendo liderada pelos Estados Unidos, seguido 

da China e da União Europeia; o Brasil está em quarto lugar do ranking. Em termos de 

exportação, Rodigheri (2009) expõe que a mesma continua sendo liderado pelos EUA, com 

um volume 5,4 vezes maior que o Brasil, o segundo colocado. A China e a União Europeia 

possuem uma situação mais equilibrada entre a produção e o consumo interno.  

A produção de milho é realizada em quase todas as regiões do Brasil, com destaque 

para a Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e Centro-Oeste (Goiás e Mato 

Grosso).  Rodigheri (2009) relata a ocorrência de modificações nas participações dos estados 

na produção nacional e no quadro de oferta e demanda nestes últimos anos, com redução da 

área plantada na região Sul e aumento na Região do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. O 

Estado do Paraná continua liderando a maior produção nacional de milho. 

Em Santa Catarina, a produção de milho nesta última década variou de 600 a 800 mil 

hectares anuais. O grão é cultivado em praticamente todas as regiões, refletindo diretamente 

as condições de mercado e de clima (RODIGHERI, 2009). A produção tem variado em torno 

de quatro milhões de toneladas, com déficit de aproximadamente dois milhões de toneladas 

anuais, necessárias para atender a demanda do Estado. Santa Catarina possui uma das maiores 

produções e abates de animais do Brasil (suínos e aves), através da atuação de grandes 

Agroindústrias com atuação mundial.  

O estado de Santa Catarina está organizado, segundo o IBGE (2011), em 20 

microrregiões geográficas de produção de cereais. As cinco maiores microrregiões de 

produção de milho em Santa Catarina são: Chapecó, São Miguel do Oeste, Joaçaba, Xanxerê 

e Canoinhas. Juntas elas representam aproximadamente 57% da produção estadual, expõe 

Rodigheri (2009). Faxinal dos Guedes, município da propriedade estudada, está localizado na 

microrregião de Xanxerê. 
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3. Caracterização da Região e da Propriedade 

 

A propriedade objeto da pesquisa está localizada no município de Faxinal dos Guedes-

SC. Dos 99 municípios que compõem a Região Oeste Catarinense, Faxinal dos Guedes possui 

uma área territorial de 308 km2 e altitude de 850 metros do nível do mar. A população é de 

aproximadamente 11.537 habitantes, sendo aproximadamente 61% residentes na zona urbana 

e 39% na zona rural (IBGE, 2011), distribuídas em 14 comunidades e um distrito. O 

município está localizado a uma distância de aproximadamente 580 km de Florianópolis, a 

capital do estado. 

A estrutura fundiária do município está constituída por aproximadamente 468 

propriedades rurais, baseadas na produção de grãos e criações zootécnicas. No que concerne a 

produção de grãos destacam-se os cultivos da soja (10.000 ha); do milho (3.000 ha); do trigo 

(2.100 ha); e do feijão (600 ha), etc. Em relação às criações zootécnicas, há que se destacar a 

presença expressiva do rebanho leiteiro (7.373 matrizes) com produção anual de 12 milhões 

de litros; da bovinocultura de corte (3.179 cab), da criação de aves tanto matrizes como para 

corte (1.068.517cab), da suinocultura (9.473 matrizes de suínos) e 1009 cabeças de ovinos 

(IBGE, 2011a). Da área total do município em torno de 44,15% é utilizada para a produção de 

grãos, com a maior participação das culturas de verão verificadas para a soja (32,46%), 

seguida pelo milho (9,74%) e pelo feijão (1,95%). Na cultura de inverno, destaca-se o cultivo 

do trigo com aproximadamente 6,81% da área.    

Da microrregião de Xanxerê, Faxinal dos Guedes destaca-se como um dos municípios 

que possui as melhores condições edafoclimáticas, além da regularidade nas chuvas ao longo 

do cultivo do milho. Nestas últimas safras, este conjunto de fatores proporcionou a obtenção 

de produtividades muito acima da média da região e Estado. 

Conforme o inventário realizado pela EPAGRI (1978), o clima é classificado como 

Subtropical Úmido (CFA), com verões quentes e invernos frios, com freqüência regular na 

distribuição das chuvas ao longo do ano. A temperatura média anual é de 16,4ºC, com 

variação no inverno de zero grau até 30º no verão. A precipitação pluviométrica varia em 

torno de 1.600 a 2.200 mm anuais, apresentado de 90 a 100 dias de chuvas ao ano, com 

umidade relativa de 70 a 80%. 

O solo do município de Faxinal dos Guedes foi classificado por Testa e Espírito Santo 

(1992) como sendo Latossolo Bruno Roxo Distrófico, contendo as seguintes características 
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químicas: pH-água = 6,8; IND-SMP = 6,3; P = 18 ppm; K = 192 ppm; MO = 3,9%; Al 

trocável = 0,0 me/dl; Ca trocável = 12 cmolc/md3; Mg trocável = 4 cmolc/dm3. A correção 

do solo, assim como as adubações de plantio e manutenção foram de acordo com 

recomendações da ROLAS-RS/SC. 

A propriedade caracteriza-se pela adoção de tecnologia intensiva na condução da 

produção de grãos. É importante ressaltar que essa utilização compreende desde o preparo do 

solo, plantio direto na palha, manejo da cultura, controle de plantas daninhas, insetos, 

doenças, até a colheita e o transporte.  

 

4. Materiais e método 

 

A pesquisa consiste em um estudo de caso em uma propriedade rural do município de 

Faxinal dos Guedes-SC, região Oeste Catarinense. Utilizou-se a pesquisa descritiva no 

sentido de ouvir do produtor, conforme expõem Marques e Noronha, 1978. Em trabalhos 

desta natureza é importante conhecer e interpretar a realidade encontrada, visando obter uma 

compreensão global dos fenômenos mediante uma imersão no contexto, na trajetória e nas 

circunstâncias que condicionam os problemas (CHIZZOTTI, 1991; RUDIO, 1978).  

Para comparar as duas tecnologias de milho em nível de campo, utilizou-se os 

parâmetros metodológicos apontados abaixo. 

Para a análise formação do custo de produção, levou-se em consideração a 

metodologia descrita pelos autores Hoffmann et al., (1986) e Noronha (1981). De um modo 

geral, estes autores demonstram um método eficaz no sentido de identificar e quantificar os 

principais componentes para a formação do custo de produção (custo fixo, custo variável e 

custo total); dos indicadores técnicos (produção e produtividade); e dos indicadores 

econômicos (margem bruta, taxa de lucro e ponto de equilíbrio). 

Neste sentido, a partir dos componentes de uso de insumos e operações de máquinas 

por unidade de produção e, da sua valoração econômica, foram constituídos os seguintes 

indicadores, para serem analisados por cultura e também entre as culturas: 

 

a) Formação do custo de produção: 

 

- Custo variável: são os custos que se incorporam totalmente ao produto.  

=> Insumos: somatório dos insumos utilizados no ciclo de produção; 
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=>Despesas Operacionais: somatório das despesas utilizadas com máquinas e 

equipamentos no ciclo de produção; 

=> Outras despesas: são as despesas previdenciárias, seguros, assistência 

técnica e juros de custeio.  

- Custo Fixo: são os custos que não se incorporam no produto no curto prazo. 

- Custo Total: somatório do custo fixo e custo total. 

  

b) Indicadores técnicos: 

 

- Nutrição e adubação: consiste na identificação da adubação correta (analisar as 

condições do solo e a expectativa de produção); 

- Tratamento de semente: utilização de produtos químicos para prevenir o ataque de 

alguns insetos e doenças que se manifestam a partir do solo; 

- Seleção dos híbridos: melhor adaptação com condições locais; 

- População de plantas: combinação da população visando a melhor produtividade; 

- Manejo de plantas daninhas: controle das principais plantas daninhas; 

- Tecnologia Bt e controle de lagarta: comparação  das diferenças entre as duas 

tecnologias; 

- Produtividade: é a produção dividida pela área de cultivo; 

- Produção total: somatória da produção total obtida na propriedade. 

 

c) Indicadores econômicos 

 

 - Receita bruta (RS): quantidade produzida x preço venda; 

 - Receita líquida (R$): receita bruta deduzido o custo total; 

 - Custo variável médio (R$): custo variável dividido pela produção; 

 - Custo total médio (R$): custo total dividido pela produção; 

-  Taxa de lucro (%): receita líquida dividido pela produção; 

- Ponto equilíbrio (sc/ha) =  custo total divido pelo valor mercado; 

 

Para a obtenção dos dados foi realizada uma entrevista com o produtor, dividida em 

dois momentos. No primeiro obtiveram-se as informações de ordem técnica; o segundo 

momento foi dedicado à obtenção de informações que permitiram constituir e analisar os 
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indicadores econômicos. A coleta dos dados foi realizada através do acompanhamento das 

atividades a campo, nos 20 hectares destinados à produção de milho na safra agrícola 

2010/2011, sendo 10 hectares para cada tipo de milho (hibrido e Bt), sistematizadas em 

planilhas do software Microsoft Excel.  

Os preços dos insumos e dos produtos foram obtidos em pontos de comercialização do 

próprio município, através do preço praticado no mês de utilização dos mesmos, na condição 

de pagamento à vista. 

A partir dos dados sistematizados em planilhas do Microsoft Excel realizou-se os 

cálculos finais, composição das médias, e a constituição dos indicadores considerados no 

trabalho. Convém ressaltar que para facilitar as análises os indicadores para ambos os cultivos 

milho, tomou-se como base os valores de um hectare. 

 

5. Resultados e discussão 

 

Os resultados desta pesquisa foram separados em três seções. Na primeira é 

apresentado aspectos relacionados à analise técnica; na segunda,  aspectos relacionados com a 

formação do custo de produção; e na terceira seção, os aspectos econômicos da cultura do 

milho híbrido e Bt. 

 

5.1. Análise técnica do milho 

 

A análise técnica pode ser entendida como o resultado de um processo obtido pela 

aplicação de uma tecnologia em combinação com a utilização dos recursos naturais de um 

determinado local. O resultado expressará uma produtividade, indicando adaptação ou não do 

híbrido àquelas condições, ou seja, a combinação entre genética e biotecnologia com práticas 

integradas de manejo podem assegurar determinadas respostas em termos de produtividade.     

 

5.1.1. Nutrição e adubação  

 

Este é um dos fatores mais preponderantes na cultura do milho. Este cultivo possui 

grande capacidade de resposta produtiva mediante adubações intensivas, desde que atenda as 

necessidades nutricionais da planta. Nessa exemplificação salienta-se que uma lavoura de 

tecnologia intensiva possui capacidade produtiva acima de 9.000 kg/ha (mais de 150 sc/ha). 
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Para tanto, a planta necessita extrair estes nutrientes principalmente do solo (adubação de base 

e cobertura) e outra parte através do processo de fotossíntese para expressar a produtividade.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado, consiste na definição do ponto ótimo 

econômico, caracterizado pela lucratividade máxima e não pelo rendimento máximo. Neste 

sentido, Fancelli e Neto (2000) explicam que uma vez definido o rendimento econômico 

máximo, identifica-se a tecnologia a ser utilizada. Na seqüência, o próximo passo consiste em 

realizar a análise química do solo e da planta, para identificar a  fertilidade atual e o estado 

nutricional da cultura. O objetivo específico desse processo é a realização de planejamento e 

identificação das quantidades; a época de sua aplicação, além de considerar o delineamento da 

área ao longo do tempo. 

 Na área considerada nesta pesquisa considerou-se uma adubação de base de 400 kg/ha 

da fórmula química comercial 08:20:15 mais 350 kg/ha de nitrato de amônio aplicado como 

adubação de cobertura quando a planta apresentou 6 folhas dispostas. Com esta adubação 

almejou-se atingir uma produtividade de 150 sacas/ha de milho. 

 

5.1.2. Tratamento de semente  

 

Existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento das doenças 

transmitidas pela semente do milho, destacando, por exemplo, o fato de o cultivo ser 

implantado na região Sul, no período considerado de safra, em períodos de baixa temperatura 

e alta umidade do solo, etc. Das principais doenças, destaca-se as do gênero: Fusarium 

(Fusarium moniliforme), Diplodia (Diplodia maydis e macrospora), Helminthosporium 

(Helminthosporium maydis, turcicum, e carbonum), Colletotrichum (Colletotrichum 

graminicola), e Cephalosporium (Cephalos-porium maydis).  

Em função disso, o tratamento de sementes visa conferir a proteção contra patógenos e 

insetos-praga às sementes e as plântulas delas originadas. Para autores como Fancelli e Neto 

(2000), esta prática proporciona a manutenção da qualidade sanitária da semente, 

contribuindo para a obtenção do estande inicial almejado, além de reduzir drasticamente à 

disseminação desses organismos nocivos à cultura do milho. 

Levando em consideração estes aspectos, na pesquisa de campo realizou-se o 

tratamento de semente com um inseticida de principio ativo a base de Thiamethoxam e um 

fungicida com principio ativo a base de Carbendazim, realizado no mesmo dia do plantio, 

conforme a dosagem descrita pelo fabricante.  
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5.1.3. Seleção dos híbridos adequados à época de plantio  

 

O milho possui 10 estádios de desenvolvimento durante o ciclo, compreendidos desde 

a semeadura/emergência até a maturação fisiológica dos grãos. Para que isso ocorra, a planta 

necessita acumular quantidades distintas de energia térmica (ou graus-dia) ou de calor.  

Em função disso, a seleção do material pode ser considerada uma das principais 

ferramentas de gerenciamento do risco, através do uso combinado do híbrido correto. As 

principais características a serem consideradas são o potencial produtivo, a precocidade (soma 

térmica do ciclo de crescimento da planta do híbrido desde a germinação até a maturação 

fisiológica) e a defensividade, que se complementam.  

Quando respeitado o posicionamento do híbrido em função da época de plantio, esta 

prática resulta em maior segurança e manutenção da estabilidade produtiva das lavouras 

(SELEME, 2011). Em resumo, a atenção especial deve ser realizada para que o florescimento 

(estágios de maior necessidade hídrica da cultura) não coincida com o período de baixa 

precipitação pluviométrica. 

Nesta pesquisa, trabalhou-se com dois materiais da Empresa Pionner, considerados 

híbrido triplo (super precoce 780 a 830 graus-dia) com grão amarelo e duro, recomendado 

para alimentação animal. O que diferencia um híbrido do outro é apenas o principio ativo 

Herculex (milho Bt), com resistência a algumas lagartas. 

O plantio foi realizado no dia 14/09/2010 em sistema de plantio direto na palha de 

aveia consorciada com azevém. Aproximadamente 30 dias antes do plantio foi realizada a 

dessecação da área total com herbicida (Glifosato) e inseticida (Lambdacyhalotrin) para 

controlar os insetos alojados na palha.  O clima foi propício para o desenvolvimento da 

cultura, principalmente na fase de florescimento, proporcionando bons resultados de 

produtividade. 

 

5.1.4. População de plantas e espaçamento 

 

A produtividade do milho está diretamente relacionada com o número de plantas 

existentes e a população final denominada de estande. A maioria dos híbridos possui uma 

espiga grande e outra menor, portanto qualquer variação no estande terá reflexos diretos na 

produtividade. No Brasil, Fancelli e Neto (2000) explicam que os melhores resultados de alta 
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produtividade têm sido obtidos com populações em torno de 45.000 a 72.000 plantas por 

hectare. 

Com a utilização do trator e de uma semeadeira de cereais, mantendo-se uma 

velocidade em torno de 6 km por hora, realizou-se o plantio das duas variedades de milho 

com uma população de 60.000 sementes, distribuídas no espaçamento de 68 cm entre linhas, e 

aproximadamente 4,08 plantas por metro.  

 A germinação ocorreu de forma regular, assim como todas as fases de 

desenvolvimento da cultura. Ao analisar o estande final de plantas do milho híbrido, 

verificou-se uma redução de 5% em relação ao milho Bt com tecnologia Herculex.  

 

5.1.5. Manejo de plantas daninhas  

 

Na lavoura de milho podem aparecer inúmeras outras plantas alheias à espécie 

economicamente explorada, as quais são denominadas de plantas invasoras. Estas, por sua 

vez, competem com os fatores básicos para sua sobrevivência, como por exemplo, a água, os 

nutrientes e a luminosidade, requerendo desta forma o seu controle no estágio inicial 

(FANCELLI E NETO, 2000). 

Utilizou-se o método de controle químico para eliminar as plantas invasoras. O 

controle foi realizado nos primeiros 30 dias de implantação da cultura através de uma única 

aplicação de herbicida, em forma de mistura de 2 produtos comerciais: atrazine+simazine e 

mesotriona. O efeito foi satisfatório, mantendo a lavoura livre de plantas invasoras. Na 

pulverização utilizou-se um trator acoplado ao pulverizador de barras de 2000 litros 

calibrados para vazão de 200 litros/água/hectare, a uma velocidade de 12 km/hora. 

 

5.1.6. Tecnologia Bt e controle pragas  

 

O ataque das lagartas na fase inicial da cultura do milho é muito intenso e rápido, 

requerendo o controle imediato, caso contrário promove perdas significativas na 

produtividade, haja vista que muitas destas lagartas têm hábito alimentar noturno. Muitas 

vezes em função das condições climáticas (chuva por vários dias ou tempo nublado) o 

produtor tem dificuldade de realizar esse controle no momento adequado.  

Na lavoura de milho híbrido ocorreu ataque significativo das pragas iniciando logo 

após a germinação e estendendo-se até a fase reprodutiva com ataque da lagarta do cartucho. 
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Foi necessário realizar 5 pulverizações, com princípio ativo alternado (clorpirifos, 

diflubenzuron e metomil) ao longo do ciclo, para manter a  lavoura em situação de controle. 

Esse conjunto de aplicações reflete no aumento do custo de produção, devendo ser 

contabilizado o valor despendido com os inseticidas, máquinas e equipamentos, mão-de-obra 

e amassamento de plantas causadas pelo deslocamento das máquinas passando inúmeras 

vezes na lavoura. 

A inovação tecnológica e a liberação comercial da tecnologia Bt no Brasil visam 

reduzir o trabalho necessário para controlar tais pragas da cultura do milho. De acordo com 

Seleme (2010), a cultivar Bt possui um princípio ativo nas sementes garantindo o controle da 

broca da cana (Diatreae saccharallis); lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda); lagarta 

elasmo (Elasmopalpus lignosellus); supressão para a lagarta rosca (Agrotis ipsilon); e lagarta 

da espiga (Helicoverpa zeae) . Neste sentido,  o produtor passa a ter facilidade e segurança no 

controle da lagarta-do-cartucho, considerada a principal praga da lavoura de milho SELEME, 

2011).  

Na pesquisa de campo com o milho Bt verificou-se o controle total das pragas 

relacionadas acima, sendo necessária apenas uma pulverização para controlar a vaquinha 

(Diabrótica speciosa).  

Particularidades surgiram ao verificar o desenvolvimento das duas lavouras de milho 

plantadas lado a lado. Na área de Bt  as folhas não apresentavam nenhum sinal do ataque de 

pragas. Por outro lado, na lavoura de milho híbrido verificava-se o ataque de alta pressão 

desde o início da germinação até a formação da espiga pelas seguintes pragas: lagarta elasmo, 

diabrótica, lagarta rosca, do cartucho, e da espiga.   

Outro aspecto a ser destacado na tecnologia Bt, é que ela promove a redução do 

número de pulverizações. Esse fator está diretamente relacionado com o desenvolvimento dos 

inimigos naturais existentes. Ou seja, está prática estimula o equilíbrio dos inimigos naturais, 

além de evitar que algumas pragas adquiram resistências a certos princípios ativos de 

inseticidas. 

  

5.1.7. Produtividade do milho híbrido e milho Bt  

 

A produtividade do milho é uma equação que resulta da interação de diversos fatores, 

destacando-se, por exemplo, a área da genética e biotecnologia; com as condições 
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edafoclimáticas; as práticas culturais; o parque de máquinas e o nível de capitalização do 

produtor.  

 

Tabela 1. Produtividade do milho híbrido e milho Bt no município de Faxinal dos 
Guedes  ano agrícola 2010/2011 

Cultura Safra Area total 

(ha) 

Produtividade 

(SC/ha) 

Produção 

total (SC) 

Média de 

ganho (%) 

Milho Híbrido 2010/2011 10 155,00 1.550,00  

Milho Bt 2010/2011 10 165,68 1.656,80  

Diferença milho Bt 2010/2011 10 10,68 106,80 6,89 

Total Geral  20  3.206,80  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A colheita foi realizada quando a cultura apresentou o ponto de maturação fisiológica, 

utilizando-se uma colheitadeira automotriz com cinco linhas de corte. As duas áreas foram 

colhidas separadamente e transportadas em caminhão graneleiro até a cooperativa mais 

próxima para fazer a pesagem e identificar a produtividade de ambas as variedades. O milho 

híbrido apresentou uma produtividade de 155 sc/ha, e 165,68 sc/ha para o milho Bt, na safra 

2010/2011 (Tabela 1). Esse aumento representou uma superioridade técnica na ordem de 

6,89% da produção por hectare (10,68 sc/ha).    

 

5.2. Formação do custo de produção do milho híbrido Safra 2010/2011 

 

O conhecimento do custo de produção na atividade agrícola fornece condições de 

controle efetivo, sem o qual o processo de decisão ficará comprometido. Para isso, torna-se 

necessário manter um registro de todas as despesas relacionadas com os insumos utilizados 

durante o ciclo da cultura. Quanto melhor for a qualidade destas informações, maior será a 

segurança nos cálculos dos custos de produção e, por conseqüência, na tomada de decisão por 

parte do produtor. 

Nesta pesquisa, foram registrados todos os gastos utilizados para a condução da 

atividade durante o ciclo dos cultivos, na seqüência de sua utilização. Na Tabela 2, são 

demonstrados os principais dados sobre os insumos, quantidades, valor unitário e valor total 

por área, além do percentual de participação em relação ao custo total.  Os resultados desta 

tabela demonstram o custo de produção para um hectare de milho híbrido no valor de R$ 

2.565,04.  
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Deste custo total, pode-se analisar de forma sistemática ainda em dois grupos: custos 

variáveis e custos fixos. Os custos variáveis representam a maior participação do custo total, 

refletem exatamente o nível de tecnologia utilizada na atividade, demandando os maiores 

volumes de recursos do custo de produção quanto maior for o nível tecnológico. Os custos 

variáveis representaram 82,67% do custo total do milho híbrido nesta safra. 

Ao analisar os componentes dos insumos, verificou-se a maior participação dos 

fertilizantes, sementes, herbicidas e inseticidas na ordem de 25,57%, 9,02%, 3,98% e 3,84% 

respectivamente (Tabela 3). O fertilizante é o maior componente do custo total, devido 

principalmente, à característica de o milho ser um cultivo com elevado potencial de 

produtividade (acima de 9.000 kg/ha) e necessita de alta exigência de adubação de base e de 

cobertura. 

Um dos fatores que pode afetar o custo de produção esta relacionado com a eficiência 

e a qualidade na utilização dos fertilizantes. Desta forma, deve-se analisar com cautela a sua 

participação no centro de custo, uma vez que é possível buscar a redução dos custos, sem 

deixar de obter produtos com alta qualidade e eficiência. Cada região apresenta determinados 

produtos com melhor performance, principalmente em função das condições edafoclimáticas.   
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Tabela 2. Componentes da formação do custo de produção do milho híbrido no 
município de Faxinal dos Guedes-SC -  ano agrícola 2010/2011 

COMPONENTES DO CUSTO PRODUTO UN. QUANTIDADE VALOR (R$)
CUSTO POR 
HECTARE

% PART.

1. CUSTO VARIÁVEL 2.120,54          82,67               

a) Insumos - Sub Total R$ 1.167,37          45,51               
Correçao solo Calcário TON 0,50                    72,00 36,00               1,40
Adubaçao Verde Aveia preta KG 70,00                  0,40 28,00               1,09
Dessecaçao - Herbicida Glifosatto L 2,50                    6,59 16,48               0,64
Dessecaçao - Inseticida Lambdacyhalotrin L 0,15                    23,82 3,57                 0,14
Dessecaçao - Adjuvantes Oleo Mineral L 0,50                    4,43 2,22                 0,09
Semente Pioneer 32R22 kg 26,00                  8,90 231,40             9,02
Inseticida (tratamento semente) Thiamethoxam L 0,06                    433,17 25,99               1,01
Fungicida (tratamento semente) Carbendazin L 0,16                    27,75 4,44                 0,17
Fertilizante Plantio - Base 08:20:15 SC 8,00                    47,00 376,00             14,66
Inseticida 1 Clorpirifós L 1,00                    18,34               18,34               0,71
Inseticida 2 Clorpirifós L 0,50                    19,12               9,56                 0,37
Herbicida Pós Emergente 1 Atrazine + Simazine L 6,00                    10,71 64,26               2,51
Herbicida Pós Emergente 2 Mesotriona L 0,13                    164,09 21,33               0,83
Adubaçao Cobertura - Nitrogenio Nitrato Amonio SC 7,00                    40,00               280,00             10,92
Inseticida 3 Clorpirifós L 1,00                    18,34 18,34               0,71
Inseticida 4 Diflubenzuron GR 100,00                0,10 9,69                 0,38
Inseticida 5 Metomil L 0,60                    21,50 12,90               0,50
Adjuvante (4 aplicaçoes) Oleo Mineral L 2,00                    4,43 8,86                 0,35

b) Despesas Operacionais  - Sub Total R$ 772,77 30,13
Aplicaçao calcário Trator+calcariadeira H 0,200                  64,29               21,43               0,84
Plantio de Inverno Trator+plantadeira H 0,400                  91,70               61,13               2,38
Plantio de Verao Trator+plantadeira H 0,600                  91,70               91,70               3,57
Adubaçao cobertura Trator+distribuidor H 0,400                  59,24               39,49               1,54
Pulverizaçoes diversas (5 vezes) Trator+pulverizador H 1,000                  56,54               94,23               3,67
Colheita mecanica Plataforma 4 boca H 0,60                    310,00             310,00             12,09
Transporte Saca de 60 kg SC 155,00                1,00                 154,78             6,03

c) Outras Despesas  - Sub Total R$ 180,39             7,03                 
Previdencia Social 2,3% da Receita Bruta 89,13               3,47
Seguro da Produçao - Proagro 2,9 % de A + B -                   0,00
Assistencia técnica 2% de A + B 38,80               1,51
Juros de custeio 6,75% aa; 3,38% 6 meses (80% A+B) 52,46               2,05

2. CUSTO FIXO 444,50             17,33               
Custo alternativo (arrendamento) Saca de 60 kg Soja SC 10,00                  44,00               440,00             17,15
Depreciaçao Benfeitorias 2,57                 0,10
Manutençao Benfeitorias 1,93 0,08

2.565,04          100,00             
Fonte: Dados da Pesquisa
3. CUSTO TOTAL (1 + 2)

 

 

O mercado do milho é disputado por várias empresas de grande porte, cada uma com 

seus híbridos específicos relacionados principalmente com adaptação climática e 

produtividade. O valor da semente comercializada aos produtores possui grande variação ao 

longo do ano, em função dos benefícios, da época de compra e da forma de pagamento. Nesta 

pesquisa o valor da semente representou 9%, configurando o segundo maior custo dos 

insumos. Os demais componentes os insumos corresponderam a menos de 4% do custo total 

(Tabela 3). 
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Tabela 3. Principais componentes do custo de produção do milho híbrido no município 
de Faxinal dos Guedes-SC - ano agrícola 2010/2011 

COMPONENTES DO CUSTO TOTAL R$/HA.

Custo Fixo 444,50                17,33               

Custo Variável 2.120,54              82,67               
1. Insumos 1.167,37              45,51               

Sementes 231,40                9,02                 
Fertilizante 656,00                25,57               
Herbicidas 102,07                3,98                 
Inseticidas 98,39                  3,84                 
Fungicidas 4,44                    0,17                 
Outros insumos 75,08                  2,93                 

2. Operaçoes Agrícolas 772,77                30,13               
3. Outros Custos 180,39                7,03                 

2.565,04              100,00             

Fonte: Dados da Pesquisa

PARTICIPAÇAO (%)

CUSTO TOTAL (Fixo + variável)

 

 

Em linhas gerais, as despesas operacionais representam o custo das máquinas e dos 

equipamentos utilizados durante a condução do ciclo da cultura. Os dados da Tabela 2 e 3 

demonstram a participação de 30,13% do custo total; destes, os três com a maior participação 

foram a colheita, o transporte e as pulverizações com 12,09%, 6,03% e 3,67%, 

respectivamente. As despesas de colheita e de transporte estão diretamente relacionadas com a 

produtividade da cultura; desta forma quanto maior for a produtividade consequentemente 

maior será o custo com tais despesas. Um dos fatores que contribuíram para o aumento das 

despesas operacionais foi o aumento do óleo diesel e o valor de aquisição e manutenção das 

máquinas agrícolas. De forma hipotética salienta-se o fato do óleo diesel ter aumento mais de 

100% nesta última década. 

As despesas com impostos que incidem na venda do grão, seguros, assistência técnica 

e juros de custeio formam as outras despesas, apresentando cerca de 7,03% do custo total, ou 

seja, a menor participação do custo variável.  

Na atividade agrícola, os custos fixos representam os valores necessários para manter 

a infraestrutura em condições de plena utilização, porém as mesmas independem da 

quantidade produzida na propriedade. Ao analisar os dados na Tabela 2, verificou-se a 

participação de 17,33% do custo total; destes em torno de 17,15% foram referentes ao custo 

alternativo (custo de oportunidade), os demais refletem as despesas de depreciação e a 

manutenção de benfeitorias. O custo alternativo apresenta um duplo sentido, por um lado para 

o proprietário que possui área própria pode indicar a remuneração sobre o capital investido na 

terra, e por outro lado, quando o imóvel for alugado, pode indicar o valor de arrendamento 



Avaliação de desempenho técnico e econômico: um estudo comparativo entre o milho híbrido 
 e o milho Bt. 

Ozelame, O; Andreatta, T. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 2 – Abr/Jun - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

225

pela sua utilização. Na região é praticada a quantidade oito sacas de soja/ha/ano, com 

equivalência ao valor de venda na data da colheita. 

 

5.3. Formação do custo de produção do milho Bt Safra 2010/2011 

 

O milho Bt apresentou um custo por hectare no valor de R$ 2.666,12, cerca de 3,94% 

(R$ 105,04) superior ao custo total do milho híbrido. Esse aumento é explicado pelo valor da 

semente Bt. ser maior do que a do milho híbrido. 

Também no milho Bt, a maior parte dos componentes do custo de produção do milho, 

é representada pelo custo variável, com cerca de 83,33% da participação total (Tabela 4). Ao 

analisar a composição deste custo, verificou-se a maior participação com 48,08% para os 

insumos, seguido de 28,09% para as despesas operacionais e 7,16% para as outras despesas. 

O custo variável desta safra apresentou aumento de 0,79% em relação ao milho híbrido. 

Dos insumos apresentados na Tabela 5, a maior participação foi obtida pelo 

fertilizante, seguida da semente e dos herbicidas, representando 24,61%, 15,12% e 3,83%, 

respectivamente. Ao comparar estes dados com os do milho híbrido, verificou-se um aumento 

de 67,62% para a semente e, redução de 133,34% para os inseticidas, uma vez que foi 

necessária apenas uma aplicação para controlar os insetos raspadores.  

   As despesas operacionais do milho Bt apresentaram redução de 7,26% no custo total, 

devido a uma redução de 156,65% das operações de pulverização, se comparada com a 

mesma operação para o milho híbrido. Os demais componentes apresentaram pequenas 

variações entre o milho Bt e o milho híbrido. 

As outras despesas tiveram um aumento de 1,84% e estão representadas na tabela 4, 

pelas despesas com impostos que incidem na venda do grão, seguros, assistência técnica e 

juros de custeio.  

O custo fixo também sofreu redução de 3,95%, perfazendo 16,67% do custo total. 

Destes, 16,50% foram referentes ao custo de oportunidade pela utilização do solo no período 

de condução da cultura e os demais, em menor participação, das despesas de depreciação e 

manutenção das benfeitorias (Tabela 4).  
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Tabela 4. Componentes do custo de produção do milho Bt no município de Faxinal 
dos Guedes-SC - ano agrícola de 2010/2011 

COMPONENTES DO CUSTO PRODUTO UN. QUANTIDADE VALOR (R$)
CUSTO POR 
HECTARE

% PART.

1. CUSTO VARIÁVEL 2.221,62          83,33               

a) Insumos - Sub Total R$ 1.281,84          48,08               
Correçao solo Calcário TON 0,50                  72,00 36,00               1,35
Adubaçao Verde Aveia preta KG 70,00                0,40 28,00               1,05
Dessecaçao - Herbicida Glifosatto L 2,50                  6,59 16,48               0,62
Dessecaçao - Inseticida Lambdacyhalotrin L 0,15                  23,82 3,57                 0,13
Dessecaçao - Adjuvantes Oleo Mineral L 0,50                  4,43 2,22                 0,08
Semente Hibrido com Herculex kg 26,00                15,50 403,00             15,12
Inseticida (tratamento semente) Thiamethoxam L 0,06                  433,17 25,99               0,97
Fungicida (tratamento semente) Carbendazin L 0,16                  27,75 4,44                 0,17
Fertilizante Plantio - Base 08:20:15 SC 8,00                  47,00 376,00             14,10
Inseticida 1 Clorpirifós L 1,00                  18,34              18,34               0,69
Herbicida Pós Emergente 1 Atrazine + Simazine L 6,00                  10,71 64,26               2,41
Herbicida Pós Emergente 2 Mesotriona L 0,13                  164,09 21,33               0,80
Adubaçao Cobertura - Nitrogenio Nitrato Amonio SC 7,00                  40,00              280,00             10,50
Adjuvante (1 aplicaçao) Oleo Mineral L 0,50                  4,43 2,22                 0,08

b) Despesas Operacionais  - Sub Total R$ 748,99 28,09
Aplicaçao calcário Trator+calcariadeira H 0,200                65,17              21,72               0,81
Plantio de Inverno Trator+plantadeira H 0,400                90,95              60,63               2,27
Plantio de Verao Trator+plantadeira H 0,600                90,95              90,95               3,41
Adubaçao cobertura Trator+distribuidor H 0,400                60,61              40,41               1,52
Pulverizaçoes diversas (5 vezes) Trator+pulverizador H 0,400                57,35              38,23               1,43
Colheita mecanica Plataforma 4 boca H 0,60                  331,36            331,36             12,43
Transporte Saca de 60 kg SC 165,68              1,00                165,68             6,21

c) Outras Despesas  - Sub Total R$ 190,80             7,16                 
Previdencia Social 2,3% da Receita Bruta 95,27               3,57
Seguro da Produçao - Proagro 2,9 % de A + B -                   0,00
Assistencia técnica 2% de A + B 40,62               1,52
Juros de custeio 6,75% aa; 3,38% 6 meses (80% A+B) 54,91               2,06

2. CUSTO FIXO 444,50             16,67               
Custo alternativo (arrendamento) Saca de 60 kg Soja SC 10,00                44,00              440,00             16,50
Depreciaçao Benfeitorias 2,57                 0,10
Manutençao Benfeitorias 1,93 0,07

2.666,12          100,00             
Fonte: Dados da Pesquisa
3. CUSTO TOTAL (1 + 2)

 

 

Tabela 5. Principais componentes do custo de produção do milho Bt no município de 
Faxinal dos Guedes-SC - ano agrícola de 2010/2011 
COMPONENTES DO CUSTO TOTAL R$/HA.

Custo Fixo 444,50              16,67               

Custo Variável 2.221,62           83,33               
1. Insumos 1.281,84           48,08               

Sementes 403,00              15,12               
Fertilizante 656,00              24,61               
Herbicidas 102,07              3,83                 
Inseticidas 47,90                1,80                 
Fungicidas 4,44                  0,17                 
Outros insumos 68,43                2,57                 

2. Operaçoes Agrícolas 748,99              28,09               
3. Outros Custos 190,80              7,16                 

2.666,12           100,00             

Fonte: Dados da Pesquisa

PARTICIPAÇAO (%)

CUSTO TOTAL (Fixo + variável)
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5.4. Análise econômica do milho  

 

A análise econômica permite verificar em que grau foi recuperado os custos utilizados 

na produção de milho para a safra agrícola 2010/2011. Esta análise pode ser resumida através 

da multiplicação de dois fatores, um de produção (produtividade) e outro de mercado (preço 

do milho). O primeiro fator representa as condições de produção utilizadas pelo produtor no 

setor de produção (atividade primária) e o segundo fator reflete o comportamento do mercado 

consumidor frente ao produto e sua utilização. Os dois fatores normalmente possuem grandes 

variações ao longo do ano e as vezes, não possuem relação direta entre si. 

 

Tabela 6. Indicadores de produtividade e econômicos na cultura do milho no município 
de Faxinal dos Guedes-SC - ano agrícola de 2010/2011 

Cultura Safra 
Área 

(há) 

Prod. 

(sc/ha) 

Preço 

venda 

(R$/sc) 

Receita 

Bruta 
Custo Total 

Receita 

Líquida % 

Reais (R$) 

Milho 2010/2011 10   155,00     25,00 38.750,00   25.650,37  13.099,63  47,02  

Milho Bt 2010/2011 10   165,68     25,00  41.420,00  26.661,23  14.758,77  52,98  

Total   20     80.170,00  52.311,60  27.858,40  100,00  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A partir dos cálculos econômicos é possível identificar a receita e o custo do milho, 

processo considerado fundamental para  a tomada de decisão do produtor, assim como para a 

realização do planejamento da atividade nos próximos anos. Analisando os dados 

apresentados na Tabela 6 e 7, referente à safra 2010/2011, verificou-se uma receita bruta no 

valor de R$ 38.750,00 (R$ 3.875,00/ha) para o milho híbrido e R$ 41.420,00 (4.142,00/ha) 

para o milho Bt. Esse resultado significou um aumento de 6,89% para o cultivo do milho com 

tecnologia Bt.  

Ao comparar a receita líquida, verificou-se a superioridade de 12,66% do milho Bt (R$ 

1.475,88/ha) em relação ao híbrido (R$ 1.309,96/ha). Estes resultados demonstraram a 

superioridade em todos os aspectos econômicos do milho Bt, quando comparado com o milho 

híbrido. Apesar de apresentar um custo de produção mais elevado em relação ao milho 

hibrido, o Bt proporcionou maior produtividade em uma taxa de lucro ligeiramente maior. Ao 

analisar a lucratividade, verifica-se uma taxa de 33,81% para o milho híbrido e 35,63% para o  

milho Bt. 
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Tabela 7. Principais indicadores econômicos da cultura do milho híbrido e Bt no 
município de Faxinal dos Guedes-SC, durante o ano agrícola de 2010/2011 

COMPONENTES  Milho Híbrido Milho Bt Diferença   

Produtividade (sc/ha.)               155,00  
 

              165,68  
 

            10,68  
 

Preco (R$/sc)                 25,00                    25,00                      -     

Receita Bruta (R$/ha)            3.875,00  
 

           4.142,00  
 

          267,00  
 

Receita líquida (R$/ha.)            1.309,96               1.475,88              165,91    

Custo de insumos (R$/sc)                   7,53  
 

                  7,74  
 

              0,21  
 

Custo variável médio (R$/sc)                 13,68                    13,41                 (0,27)   

Custo total médio (R$/sc)                 16,55  
 

                16,09  
 

             (0,46) 
 

Ponto equilíbrio (sc/ha)               102,60                  106,64                  4,04    

Lucratividade (%)                 33,81                    35,63        

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O ponto de equilíbrio da atividade demonstra a quantidade de produção necessária 

para equivaler ao custo total de produção do milho e a partir daí indicar a possibilidade de 

auferir lucro. Nesta safra, verificou-se a necessidade de 51,07% da produção de milho híbrido 

para contemplar o custo de produção total, e 55,36% da produção para o milho Bt. Nota-se 

que o milho Bt por ser uma inovação tecnológica lançada comercialmente recentemente 

possui o ponto de equilíbrio 4,29% da produção maior do que o milho híbrido.  

Cabe ressaltar que um fator que contribuiu de forma decisiva para o aumento da 

formação da receita líquida do milho nesta safra foi o preço de mercado. Valores bem 

inferiores a esta safra foram registrados na safra de 2009/2010 (R$ 20,95/sc), atingindo a 

média anual de  R$ 16,69/sc. O valor do milho mantendo-se neste patamar dos R$ 25,00/sc, 

resulta em uma margem de lucratividade maior para a cultura do milho Bt, desde que o 

produtor obtenha uma produtividade expressiva.  

 

6. Conclusão 

 

Os resultados técnicos demonstraram uma superioridade de produtividade do milho Bt 

em relação ao milho híbrido de cerca de 10 sacas a mais por hectare ou 6,89% da produção. 

Diante dos resultados obtidos com a pesquisa nesta safra agrícola, e ainda, levando em 

consideração as condicionantes climáticas e de mercado, constatou-se a superioridade técnica 

e econômica da inovação tecnológica representada pelo milho Bt quando comparado com o 

milho híbrido, sem resistência a lagartas. 
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O milho Bt apresentou custo de produção 3,94% superior ao milho híbrido, devido ao 

maior valor da semente. Por outro lado foi apurado uma margem líquida superior em torno de 

12% nos resultados da lavoura de milho Bt, em decorrência da produtividade superior. O 

ponto de equilíbrio do milho Bt foi ligeiramente mais elevado, cerca de 4% acima do ponto de 

equilíbrio do milho híbrido. Convém lembrar que a semente Bt é uma tecnologia bastante 

recente, e portanto, incorpora elementos que fazem com que os custos sejam superiores.  

Apesar de o gerenciamento de custos e o registro das informações técnicas não serem 

uma prática sistemática nos empreendimentos rurais, esta é uma ferramenta imprescindível 

que o produtor deve utilizar no cotidiano. Esse conjunto de informações permite um 

planejamento de curto, médio e longo prazo, assim como contribui para a tomada de decisão 

dos produtores. 

Devido às especificidades, o setor agropecuário está cada vez mais sujeito as variações 

tanto de produção/produtividade como às variações de preços de mercado. Neste sentido, 

estas ferramentas, ainda que não eliminem os riscos edafoclimáticos e de mercados, 

contribuem significativamente para amparar a tomada de decisão dos agricultores.  

É importante ressaltar que o milho Bt é fruto de uma inovação tecnológica muito 

recente. Além disso, esta análise comparativa reflete os resultados de uma safra e de um 

período de condições climáticas e de mercado favoráveis.  Neste sentido, sugere-se a 

realização de análises de produtividade, lucratividade, de custos de produção e de impactos 

técnico-produtivos em outros locais, regiões ou estados, a fim de possibilitar o conhecimento 

das condicionantes necessárias para contribuir com o desenvolvimento da cadeia produtiva 

como um todo.  
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