
PRODUTIVIDADE: 80000

ÁREA (ha):

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO

Adubo mineral (04-30-16) 0,40 t 2.537,44                      

Adubo mineral (Sulfato de amônio) 0,30 t 1.653,33                      

Agrotóxico (Imidacloprido 700 G/KG) 0,40 kg 250,25                         

Agrotóxico (L. cialotrina + tiametoxan 106 G/KG) 0,40 l 199,50                         

Agrotóxico (Sulfluramida) 5,00 kg 14,43                           

Mudas de Cana-de-açúcar 10,00 m³ 143,00                         

SUBTOTAL INSUMOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO

Adubação (Manual de cobertura) 2,0 d/h 80,00

Adubos (Distribuição manual) 2,0 d/h 80,00

Agrotóxico (Aplicação) 5,0 d/h 80,00

Capina (Manual) 35,0 d/h 80,00

Mudas (Corte/Seleção/Tratamento) 10,0 d/h 80,00

Plantio e replantio 20,0 d/h 80,00

Preparo do solo (Aração) 3,00 h/m 180,00

Preparo do solo (Gradagem) 1,50 h/m 180,00

Preparo do solo (Sulcagem) 5,0 h/m 180,00

Transporte (Interno) 1,0 h/m 180,00

SUBTOTAL SERVIÇOS

CUSTO TOTAL POR HECTARE

CUSTO (UND. COMERCIALIZAÇÃO):  R$

CUSTO TOTAL

OBSERVAÇÕES: 1 - Consideramos neste custo de produção os serviços pagos na forma de diárias. No caso da agricultura familiar muitos desses 

serviços podem ser realizados pelo próprio agricultor ou sua família, assim como na agricultura patronal por empregados assalariados. Então 

considere as particularidades de cada propriedade na elaboração do custo de produção.                                                   2 - Deve-se sempre realizar a 

a análise de solo para que se realize o custo de produção baseado na necessidade real de insumos no solo onde se pretende trabalhar. A tabela 

acima é apenas uma sugestão (média) de adubação.                                                                                     3 - As indicações e/ou sugestões de 

adubação e fontes dos nutrientes recomendados não substituem a necessidade de análise de solo preliminar. As recomendações feitas são baseadas 

no histórico dos resultados das análises interpretadas pela empresa.

SERVIÇOS

CULTURA: Canavial (Formação e manutenção 1º ano)

PRODUTOR:

PROPRIEDADE:

CUSTO DE PRODUÇÃO

INSUMOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRI-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF



kg

1,00

VALOR TOTAL

1.014,98                     

496,00                        
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72,15                          

1.430,00                     

3.193,03                     

VALOR TOTAL

160,00
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7.810,00                     

11.003,03                   

11.003,03                   

0,14                            

OBSERVAÇÕES: 1 - Consideramos neste custo de produção os serviços pagos na forma de diárias. No caso da agricultura familiar muitos desses 

serviços podem ser realizados pelo próprio agricultor ou sua família, assim como na agricultura patronal por empregados assalariados. Então 

considere as particularidades de cada propriedade na elaboração do custo de produção.                                                   2 - Deve-se sempre realizar a 

a análise de solo para que se realize o custo de produção baseado na necessidade real de insumos no solo onde se pretende trabalhar. A tabela 

acima é apenas uma sugestão (média) de adubação.                                                                                     3 - As indicações e/ou sugestões de 

adubação e fontes dos nutrientes recomendados não substituem a necessidade de análise de solo preliminar. As recomendações feitas são baseadas 

no histórico dos resultados das análises interpretadas pela empresa.

SERVIÇOS

PROPRIEDADE:

CUSTO DE PRODUÇÃO

INSUMOS

SEAGRI-DF


