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Resumo – O presente estudo teve como objetivo analisar a variação sazonal dos preços 
médios recebidos pelos produtores de cana-de-açúcar no estado do Paraná, no período 
de janeiro de 2000 a dezembro de 2007. Para tanto, adotou-se a metodologia da média 
geométrica móvel centralizada de 12 meses. Os resultados mostraram que índices 
sazonais abaixo ou igual a 100 ocorrem em metade do ano e, de modo geral, coincidem 
com período de colheita e comercialização. Índices acima de 100 foram observados em 
períodos de plantio. Observou-se, também, que a maior amplitude entre os limites 
inferior e superior dos índices ocorre entre meses de índices mais baixos. Contudo, 
pode-se concluir, pelos resultados, que a cana apresenta uma sazonalidade de preços 
moderada. 
 
Palavras-chave: cana-de-açúcar, agroenergia, sazonalidade de preços 
 
 
Abstract – The present work aimed at analyzing the seasonal variation of the average 
prices received by the sugar cane producers in Paraná State, within the period from 
January 2000 through December 2007. For this work, the methodology of centralized 
mobile geometric average was applied. The results show that seasonal indexes either 
lower or equal to 100 happened in half of the year and, across the board, they coincide 
with the harvesting and commercialization period. Indexes higher than 100 were 
observed within planting period. Also, one observes that greater amplitude between the 
inferior and superior limits of the indexes occurs between months of lower indexes. 
However, one can conclude, by the results, that sugar cane presents moderate price 
seasonality. 
 
Key words: sugar cane; agro energy; seasonality of price         
 
 
Introdução 
 

A agricultura brasileira desempenha papel importante no desenvolvimento do 
país, gerando emprego, renda e divisas. Nesse contexto está inserida a cana-de-açúcar, 
matéria-prima para a fabricação de açúcar e álcool, além de outros subprodutos também 
utilizados na produção de energia. O país é, juntamente com a Índia, o maior produtor 
mundial de cana-de-açúcar, isoladamente o maior produtor de açúcar e de álcool e o 
maior exportador mundial de açúcar. 

No Brasil, na produção de cana-de-açúcar, convivem, basicamente, dois 
subsistemas regionais, um no Centro/Sul (C/S) e outro no Norte/Nordeste (N/NE), 
sendo o primeiro mais competitivo e dinâmico que o segundo. Ambos, no entanto, são 
citados como os dois primeiros em competitividade no mundo. As vantagens do 
subsistema produtor de cana do C/S são as de estarem na região considerada como de 
melhores características edafoclimáticas, parque industrial forte, base para pesquisa 
agropecuária tradicional e tradição. As vantagens do N/NE são a localização para 
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atender ao mercado local de açúcar e álcool, e o acesso a cotas especiais de exportação, 
principalmente para o mercado norte-americano (WAACK E NEVES, 1998). 

A partir dos anos 1970, passou por importante transformação, deixando de ser 
exclusivamente voltado para o setor de alimentos, para destinar-se ao setor energético. 
Através do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), fomentou-se o destino da 
cana para produção de combustível, tendo efeito positivo no aumento da 
competitividade do sistema como um todo. As escalas de produção e moagem de cana 
cresceram e ganhos importantes em produtividade foram atingidos. Em pouco tempo, o 
país criou uma ampla rede de distribuição de álcool hidratado, adaptou pioneiramente 
veículos, desenvolveu tecnologias para uso do álcool anidro como aditivo para 
combustíveis e tão rapidamente quanto produziu inovações institucionais e 
organizacionais (WAACK E NEVES, 1998).  

Para Oliveira (2006), a opção pela cana-de-açúcar ganhou força e foi motivada 
por questões relativas ao desempenho interno das tradicionais commodities e também 
pelo cenário macroeconômico de preços e demanda do açúcar e do álcool. Segundo o 
autor, o marco é o ano 2000, quando teve início a chamada fase de transição, com a 
expansão da área, a abertura do mercado mundial e a saída do governo do comando das 
exportações de álcool. Aliado à demanda mundial, o Brasil entrou na era dos carros 
bicombustíveis e fomentou ainda mais a produção e demanda do álcool. O apelo ao 
consumo do combustível renovável e menos poluente foi outro fator que também 
estimulou a expansão da cana.  

  Neste sentido, de acordo com Silva (2007), embora o álcool possa ser obtido a 
partir de diferentes fontes alternativas, a cana-de-açúcar é a matéria-prima mais 
importante e mais aconselhada para esta finalidade, no Brasil. Neste contexto, a cultura 
ganha destaque de modo que, em 2003, os derivados da cana-de-açúcar já 
representavam mais de 10% do uso de energia primária no país. No médio e longo 
prazo, a cana-de-açúcar e seus derivados deverão figurar como a segunda fonte de 
energia mais importante da matriz energética brasileira, podendo chegar a 19%, 
segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2007). 

Segundo Silva e Pontili (2005), o parque sucroalcooleiro nacional possuía, em 
2005, 304 indústrias em atividade, sendo 227 na região Centro-Sul e 77 na região 
Norte-Nordeste, as quais sustentam mais de 1.000 municípios brasileiros. Já em 2007, 
são 346 usinas/açúcar e destilarias/álcool no Brasil, sendo que 29 delas se encontram no 
Paraná (ZAMPIERI, 2008). 

Assim, também no Paraná o setor sucroalcooleiro tem destaque. Apesar de as 
primeiras plantações de cana-de-açúcar aconteceram no século XVII, na região litoral 
do Estado, foi na região norte que a atividade canavieira paranaense conseguiu se 
desenvolver, representada pelo surto sucroalcooleiro, a partir da década de 1940, 
quando o governo federal perdeu o controle da manutenção das cotas de produção de 
açúcar. 

 Na safra 2003/2004, o Paraná produziu algo mais que 32 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar, em uma área de mais de 399 mil hectares (SEAB/DERAL, 2006). A 
produção ficou em torno de 1,8 milhões de toneladas de açúcar e 1,2 milhões de litros 
de álcool. 
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Na safra 2004/2005, o Paraná ocupou posição de destaque na produção de cana-
de-açúcar e seus derivados, apresentando segunda colocação na produção de cana e de 
álcool e a terceira em relação ao açúcar. Porém, nota-se a grande distância existente em 
relação a São Paulo, que possui uma grande superioridade neste setor, representada por 
mais de 60% da produção brasileira de cana, açúcar e álcool (ALCOPAR, 2005). 

No Paraná, a atividade canavieira ocupa, por razões edafoclimáticas, pouco mais 
de 2% das terras agricultáveis do estado (com forte incidência  na faixa norte, 
especificamente nas mesorregiões Noroeste, Norte-Central, Norte Pioneiro e Centro-
Ocidental Paranaense), não impedindo, porém, que o segmento seja um dos principais 
pilares da economia estadual, proporcionando geração de riqueza a mais de uma centena 
de municípios e garantindo postos de trabalho para mais de meio milhão de 
trabalhadores  (ALCOPAR, 2005).  

Contudo, para ser alternativa viável, a atividade deve possuir sustentabilidade 
ambiental, social e econômica. Neste contexto, uma das questões de relevância a serem 
observadas está relacionada ao comportamento do preço do produto. 
        Assim, no que tange à variável preço, segundo Zampieri (2008), a tendência no 
segmento sucroalcooleiro induz à estabilização ou mesmo a uma pequena queda, ao 
final da safra 2007/2008, ao sinalizar um novo recorde da oferta. O preço médio teve 
uma queda de 27% desde a matéria-prima ao produto final, em relação à safra 2006 
(ZAMPIERI, 2008). 
 Entretanto, cabe considerar que, ao longo de todo o segmento, devido, em 
grande parte, à estacionalidade da produção, os preços dos produtos agrícolas 
apresentam, em geral, uma variabilidade maior do que os preços dos bens industriais. 
Conforme Hoffmann (1998) os preços dos produtos agropecuários exibem uma variação 
cíclica com o decorrer das estações do ano. Na época da safra (ou de maior produção), o 
preço é relativamente baixo, aumentando depois até a época em que o suprimento do 
produto é mínimo. A sazonalidade dos preços dos produtos agrícolas é decorrente da 
falta de ajustamento entre oferta e demanda: a oferta é concentrada em alguns meses 
enquanto a demanda é esparsa ao longo do ano. A sazonalidade é bastante forte no caso 
de produtos perecíveis.  

No caso da cana-de-açúcar, observam-se preços diferenciados ao longo dos 
meses, sendo os menores no período de colheita, quando aumenta a oferta. Nessa 
conjuntura, fazer uma análise do comportamento desses preços é interessante à medida 
que permite antever a variabilidade média ao longo do ano-safra, possibilitando fazer 
inferência sobre os níveis prováveis desses preços nos meses seguintes, de modo a 
traçar uma estratégia que impeça ou minimize problemas vivenciados pelos produtores 
e demais agentes, ocasionados por grandes variações de preços. 

Sendo assim, pretende-se, neste trabalho, analisar a sazonalidade de preços da 
cana-de-açúcar no estado do Paraná. 
 
 
Metodologia 
 

Para a análise, foram utilizados os preços médios nominais mensais recebidos 
pelos produtores de cana-de-açúcar no estado do Paraná, no período de janeiro de 2000 
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a dezembro de 2007. Os dados foram disponibilizados pela SEAB/DERAL e são 
resultados de metodologias de coleta e cálculo próprios da instituição. Os preços foram 
corrigidos pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, tendo como base o mês de 
dezembro de 2007.   

A metodologia adotada é a proposta por Hoffman (1998), com a utilização da 
média geométrica móvel centralizada de 12 meses. 

Considerou-se que o preço é igual ao produto de três componentes: 
I- um fator ABt, que inclui a tendência e todas as variações no nível de preços entre 
anos;  
II- um fator jε  que representa as variações sazonais; 
III – um fator Ut, que se refere às variações aleatórias nos preços mensais. 

 
Empregou-se a seguinte expressão: 

 
tj

t
ijt UABPP ε==                                                                        (1) 

 
Onde: 
P = preço do produto; 
i = indica o ano; 
j = indica o mês. 

 
Para a determinação dos índices sazonais foram realizados os seguintes cálculos: 

i- média geométrica móvel centralizada (Gt), onde são eliminadas as variações sazonais 
e grande parte das variações aleatórias; 
ii- índices estacionais de preços; 
iii- médias geométricas dos índices estacionais; 
iv- índices sazonais para cada mês; 
v- índices de irregularidades para cada mês; 
vi- estabelecimento de um intervalo de dispersão dos índices sazonais, limites inferiores 
e superiores. 

 
A análise a partir de médias móveis centradas (em um período n) consiste em 

suavizar as variações das séries por um processo de sucessivas médias. Quanto maior o 
número de termos utilizados para a média móvel, mais suavizada será a série resultante. 
Por suas características, a média móvel elimina as variações aleatórias e os movimentos 
sistemáticos que apresentam duração de tamanho n.  

No caso de uma média móvel de um número par de termos, isto é, se k = 2λ , um 
valor qualquer da média móvel, não corresponde exatamente a nenhum dos termos da 
série dada. Por exemplo, uma média móvel de 4 termos corresponde a um intervalo 
entre o segundo e o terceiro termo considerado no seu cálculo. Para resolver esse 
problema, define-se a média aritmética móvel centralizada de k = 2λ termos 
correspondentes ao valor t. 

A média geométrica móvel centralizada de 12 meses para uma série de preços é 
calculada pela seguinte equação:  
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( )6556 ln5,0ln...ln...lnln5,0
12
1

++−− ++++++= tttttt PPPPPg                      (2) 

 
Onde: 
gt = lnGt = média geométrica móvel no mês t;  
 Pt = preço no mês t; 
 t = mês em que a média é centralizada  

 
Os índices estacionais dos valores pesquisados (It) podem ser estimados 

dividindo o preço (Pt) pela respectiva média geométrica (Gt), e em seguida multiplicar 
por 100. 

Para se chegar a um índice sazonal para cada um dos 12 meses do ano (It), 
calcula-se a média de todos os índices sazonais relativos ao mês em questão utilizando-
se a seguinte fórmula: 
 

∑
=−

=
m

j
iji m

I
2
ln

1
1ln                                                                                               (3) 

 
 

i =  mês (janeiro, fevereiro,...,  dezembro);  
j = ano;    
m = número de anos. 

 
Os índices de irregularidade são obtidos, primeiramente, através do cálculo do 

desvio padrão (si), dos valores dos índices sazonais em torno de sua média, dada por: 
 

∑
−

=

−
−

=
1

1

2)(
2

1 m

j
ijiji dd

m
s                                                                 (4) 

 
 

Onde: 
i = mês (janeiro, fevereiro,...,  dezembro);    
j = ano;   
 m = número de anos. 
 

 
Multiplicando e dividindo o índice sazonal pelo índice de irregularidade, obtêm-

se os limites superior e inferior do intervalo indicativo da variação dos índices 
estacionais. 

 
 

Resultados 
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Os preços da cana recebidos pelos produtores paranaenses sofreram oscilações 

no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007. Observa-se, pelo Gráfico 1, que foi 
em 2006 que ocorreu o maior valor  do produto, chegando a R$ 41,88 a tonelada em 
agosto, considerando preços constantes. Os preços aquecidos de 2006 até início de 2007 
foram sendo substituídos por preços mais baixos no decorrer de 2007, que chegaram a 
magnitudes próximas às verificadas no primeiro ano da série observada, 2000. 

Segundo Zampieri (2007), o segmento sucroalcooleiro do Paraná enfrentou em 
2005 o impacto do excesso de sol, com reflexo no nível de rendimento da lavoura da 
cana-de-açúcar, afetando o período da safra 2005/2006. Tal fato pode ter contribuído 
para elevação do preço da cana. 

 
 

Gráfico 1 – Evolução dos preços médios mensais recebidos pelos produtores de cana-
de-açúcar no estado do Paraná, no período de janeiro/2000 a dezembro/2007  

 
 

 
              Fonte: Elaboração a partir dos dados da SEAB/DERAL 
                          Nota: Valores corrigidos (IGP-DI, base dez/2007) 

 
Ainda, segundo a SEAB/DERAL (2006), paralelamente aos problemas 

climáticos, os outros elos da produção se defrontaram com as relações de oferta-
demanda-preço do álcool ao consumidor com aumentos significativos, além da elevação 
do preço do petróleo, bem como competitividade do açúcar no mercado mundial que, 
aliado à constante reação dos preços, proporcionou aumento das exportações e, 
portanto, da demanda pelo produto.  

Cabe registrar que a situação de estiagem teve início ao final de 2004, se 
estendendo de fevereiro a abril de 2005, vindo a afetar o período vegetativo e o início da 
fase de maturação da lavoura canavieira no Paraná. O desempenho da safra canavieira 
do Paraná em 2005 indicou uma retração em cadeia de (15 %) na oferta de cana moída, 
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de (17,5 %) no nível de rendimento da lavoura, de (17,2%) em açúcar e, de (14,1%) em 
álcool, em relação a 2004 (SEAB/DERAL, 2007; ZAMPIERI, 2007).  

Estes dados podem ter sido refletidos nos preços, provocando a tendência de alta 
observada a partir do final de 2004 até agosto/setembro de 2006.  

Contudo, a partir daí, com boa safra, devido ao clima, os preços aquecidos até 
2006 e início de 2007 (que estimulou a produção seguinte), além da grande expansão na 
nova fronteira, nos estados do Centro-Oeste, ocorreu, de certa forma, uma preocupação 
com os preços, margens e recorde de produção. 

De fato, pelo gráfico 1 é possível observar a tendência de queda dos  preços ao 
longo do ano de 2007, valores estes próximos aos observados em 2000. 

A variação estacional dos preços da cana permite verificar o padrão de 
comportamento de tais oscilações. Analisando os índices sazonais de preços, no período 
de 2000 a 2007, observa-se que atingem valores acima da média nos meses de início e 
final de ano. 

Na Tabela 2 é possível verificar que nos meses de janeiro e fevereiro e a partir 
de setembro é que o índice sazonal supera a média. Nos demais meses, este índice se 
situa abaixo de 100. Pode-se ainda perceber que acontece uma variação moderada dos 
preços, uma vez que os índices sazonais não se distanciam muito de 100. 

 
 

Tabela 2 - Índices sazonais e limites superior e inferior) relacionados com os preços 
médios atualizados da cana-de-açúcar recebidos pelos produtores do estado 
do Paraná, no período de 2000 a 2007. 

Meses                      Índice Sazonal Limite Inferior              Limite Superior 
Janeiro 100,66 97,30 104,14 
Fevereiro 100,11 96,11 104,27 
Março 99,30 94,74 104,08 
Abril 98,30 93,15 104,79 
Maio 100,00 95,34 104,89 
Junho 98,57 91,98 105,63 
Julho 98,56 91,92 105,69 
Agosto 99,80 94,31 105,61 
Setembro 101,60 97,92 105,42 
Outubro 101,85 98,88 104,92 
Novembro 100,12 97,31 103,00 
Dezembro 100,69 98,07 103,39 
Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
   
 O Gráfico 2 permite visualizar o comportamento desta variação sazonal. 
Observa-se aí, também, a maior amplitude entre os limites inferior e superior dos 
índices, que ocorre entre meses de índices mais baixos. A maior amplitude é observada 
em julho (da ordem de 13,77) e, a menor, em dezembro (5,32). 
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Gráfico 2 - Índices sazonais e limites superior e inferior relacionados com os preços 
médios atualizados da cana-de-açúcar recebidos pelos produtores do estado 
do Paraná, no período de 2000 a 2007. 

 

 
             Fonte: Resultados da pesquisa  
 
 
 O período de índices sazonais abaixo de100 coincide com o período de safra. De 
modo geral, o período de colheita e comercialização da cana no Paraná se dá a partir de 
março, sendo que a partir de setembro/outubro esta atividade se torna menos intensa. Já 
o plantio, apesar de distribuído pelo ano, normalmente é feito de forma mais intensa de 
outubro a fevereiro. 
 Desse modo, pode-se perceber a proximidade entre as variáveis produção e 
preço, agindo em sentido contrário, de modo que, em período de safra o preço do 
produto tende a ser menor e, na entressafra, maior.   Contudo, há que se registrar que 
outros fatores podem influenciar, mesmo que de forma indireta, as variações de preços e 
seu comportamento ao longo de um período: preços de produtos derivados, como açúcar 
e álcool combustível; nível internacional de preço do petróleo, que, se elevado, estimula 
o uso de combustível alternativo; clima; organização de produtores; estrutura e 
coordenação da cadeia produtiva. 
 
 
Considerações finais 
 
 A cana é um dos principais produtos agrícolas brasileiros e uma importante fonte 
de exportação de bens primários. Faz parte da história econômica e social do país, 
tendo, a partir dos anos 1970, orientação da produção também para a energia, além de 
alimento. Mais recentemente, com a atenção voltada para questões ambientais, a busca 
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de combustível menos poluente ganha impulso, voltando-se, novamente, o foco para a 
cana, considerada alternativa interessante para a produção de energia limpa. 

Contudo, para ser alternativa viável, a atividade deve possuir além de 
sustentabilidade ambiental, competitividade econômica. Neste contexto, uma das 
questões de relevância a serem observadas está relacionada ao comportamento do preço 
do produto. 

A cana-de-açúcar apresenta oscilações de preços, geralmente relacionadas aos 
períodos de safra e entressafra. Entretanto, os resultados dos índices sazonais mostram 
certa estabilidade dos preços no caso do Paraná. 

Ademais, é importante ressaltar que outros fatores, além da produção, podem 
influenciar variações dos preços. Aumento de demanda de produtos derivados ou 
mesmo causas externas podem gerar relativa escassez de oferta do produto primário, de 
modo que, mesmo em período de safra o preço sofre elevação. De modo contrário, por 
alguma razão alheia ao período de produção, na entressafra pode acontecer de se 
observar alguma redução do preço. Se tais fatores forem recorrentes, até mesmo a 
sazonalidade do preço do produto agrícola pode ser afetada. 
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