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Fases de um Projeto 
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Fases de um Projeto 
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ROTAS ESTRATÉGICAS COM VISÃO DE FUTURO 

CASO EUCALIPTO 

Sumário 

Area plantada:  162.709,17 hectares (estimativa Seagro)  

Visão:   Produção de eucalipto para celulose, energia e uso em infraestrutura rural. 

 Desafios: (i) Encaminhar soluções para mitigar o nível de endividamento dos produtores que aderiram 

ao fomento florestal promovido por empresas privadas 

(ii) Acessar mercado  

(iii) Criar mecanismos que resgatem a credibilidade do processo de desenvolvimento de florestas 

plantadas    

(iv) Criar e fortalecer legislação específica e suporte técnico  

(v)  Antecipar problemas de concorrência fiscal entre estados 

(vi) Adotar tecnologia de produção   

  Fatores críticos ao sucesso:  

Política Pública 

Encadeamento produtivo entre empresas âncoras e pequenos, médios e grandes produtores 

fornecedores de matéria prima  

Cooperação entre atores 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

Marketing e informação 

 Horizonte temporal para desenvolvimento pleno: 2016 – 2030   
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Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte 

Sumário 

A bovinocultura de corte é uma atividade 

tradicional no estado do Tocantins e é um dos 

grandes elementos econômicos do estado. 

Atualmente as pastagens ocupam cerca de 

27% da área total do estado, o que representa 

mais de 54% da área que pode ser utilizada para a 

produção agropecuária. 

Como objetivos propomos: 

 Incremento da produtividade 

 Meta: taxa de abate de 20% 

 Diminuição na sazonalidade  

 Ampliação do volume de 

abate/processamento. 
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Justificativa 

 Clima permite que a pastagem seja a base alimentar, o que reduz custos de produção. 

 A economia do Tocantins já apresenta especialização para a produção de carne bovina. 

 Estado é reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa (vacinação, superior a 99%). 

 FNS liga ao porto de Itaqui (MA), situado mais próximo de grandes mercados consumidores. 

 Disponibilidade de pasto => “Boi Verde”. 

 Oferta de grãos = alimento para confinamento. 

 9 frigoríficos instalados. 

 

(MAPA). 

CONSUMO 
 

1,5% a.a. 

 

17,8% até 

2025 

PRODUÇÃO 
 

2,1% a.a. 

 

Excedente 

exportado 

7,5 MI ha de pastagens 

 

8,18 MI bovinos 

 

Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte 
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Características 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Riscos 

o 78% da produção é consumo interno:  

 Atrelado a renda per capita 

 Requer logística. 

o Concorrência com outros estados. 

o Qualidade limita acesso a grandes 

mercados. 

o Competição de outras proteínas de origem 

animal (frango e suínos). 

Barreiras de Implementação 

 Entraves logísticos (contêineres 

refrigerados no Porto de Itaqui e rotas 

marítimas regulares). 

 Engajamento da cadeia produtiva. 

 

Projeção para 2025 
Média 

Nacional 
(2,1% a.a.) 

Projeção com 
incremento* 

Abate (cabeças/ano) 1.293.095 1.636.000 

Empregos Total 6.951 8.793 

Empregos gerados 
frigoríficos 

1.051 2.893 

Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte 

Incremento no abate* 538.296 cabeças/ano 

Capacidade a instalar 1.794 cabeças/dia 

INVESTIMENTO ESTIMADO 

Capacidade de processamento 480 cabeças/dia 

CAPEX 50,4 MI R$ 

Unidades 4   

Capacidade instalada 861.274 cabeças/dia 

CAPEX Total 201,6 MI R$ 

*Taxa de abate de 20% 
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Propostas 

• Programa de assistência técnica e financiamento para recuperação e 

melhoria das pastagens degradadas 

 Melhoria dos índices zootécnicos 

 Disponibilidade de área para ampliar produção. 

• Manutenção e reforço do controle sanitário. 

• Mapeamento detalhado da produção e seu destino. 

• Solução para gargalos logísticos. 

• Promoção do produto local. 

• Formação da mão de obra. 

 Promoção do incremento da produção por meio da melhoria da 

produtividade. 

 Atração de novos investimentos para o processamento (mais frigoríficos). 

 Disponibilidade de financiamentos. 

 

Implantação 

Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte 
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Propostas 

Programa de Recuperação de Pastagens Degradadas 

• Apoio tecnológico 

 Pareceria/sinergia com órgão de pesquisa (EMBRAPA, Universidades) e entidades de classe. 

 Envolvimento de formadores de opinião. 

 Desenvolvimento de modelos adequados a realidade local (peculiaridades). 

Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte 

1.200.000 ha 
Investimento (R$/ano) 

5 anos 10 anos 
 312.000.000,00   156.000.000,00  

Indicador   Atual Projetado 
Lotação UA/ha                        0,80                            1,5  87,5% 

Taxa de abate   13,4% 20,0% 49,0% 

Área Beneficiada ha 1.200.000  
Rebanho cabeças              1.308.800               2.454.000  
Animais abatidos cabeças                  175.633                   490.800  
Produção de carne @              2.922.133               8.165.812  
Preço (boi gordo) R$/@ 131,00  
Valor da Produção R$ 382.799.467,00  1.069.721.313,00  

Valor incrementado a preços atuais (R$) 686.921.846  179% 
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Cana-de-açúcar 

Sumário 

Na COP 21 (21ª Conferência das Partes) O 

Brasil assumiu compromisso (INDC) de, até 2030, 

ampliar a participação de biocombustíveis na 

matriz energética para 18%. Nos próximos 10 anos  

deverão ser cortadas 37% das emissões de GEEs 

(base níveis de 2005), com possibilidades de 

ampliar esta redução para 43% até 2030. 

Deveremos passar dos atuais 28 para 50 

bilhões de litros de etanol em 2030.  

Objetivo é o buscar instrumentos que 

estimulem a produção de cana no Tocantins, de 

forma a possibilitar que o estado alem de suprir o 

seu consumo, possa se transformar em fornecedor 

regional e exportador. 
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 Zoneamento Agroecológico da Cana-de 

Açúcar 

 Expandir a produção, preservar a vida, 

garantir o futuro. 

 Organização Celso Vainer Manzatto, et al. 

 Embrapa Solos, 2009. 

 Tem como  objetivo fornecer subsídios 

técnicos para formulação de políticas 

públicas visando à expansão e 

produção sustentável de cana-de-açúcar 

no território brasileiro. 

 Identificou 64,7 milhões de hectares aptos 

para a expansão da cultura. 

 

 

Implantação 

Cana-de-açúcar 
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Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cana-de-açúcar 

 Condições edafoclimáticas permitem bons rendimentos. 

 FNS transporta combustíveis e liga o estado ao porto de Itaqui (MA) e a mercado consumidores. 

 Combustíveis consumidos no TO e na região Norte vêm de fora. 

 Brasil é formador de preços para o açúcar e etanol, o preço de um afeta o outro. Há previsão de 

déficit no mercado de açúcar já em 2016.  

 Nos próximos anos a cana deve se expandir em 2,2 milhões de hectares, o que deve ocorrer em 

áreas de grande potencial produtivo, como nos cerrados da região do Matopiba (MAPA 2013). 

 

Fonte: EMBRAPA 
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Cana-de-açúcar 

Fonte: 

EMBRAPA 
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Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos 

o Ligação intrínseca com o mercado de açúcar e 

do petróleo (oscilações de preços). 

o Desenvolvimento/introdução de novas 

tecnologias. 

o Desenvolvimento da cultura nas condições 

locais (histórico limitado).   

Barreiras de Implementação 

 Instabilidade da política de preços dos 

combustíveis. 

 Não é uma atividade tradicional na região. 

 Dependência do setor de combustíveis. 

Cana-de-açúcar 

Consumo em TO mil m3 Produção em TO mil m3 

Gasolina 350,0 Anidro 109,1 

Etanol Hidratado 35,3 Hidratado 63,7 

    Total 172,8 

87,5 mil m3 de etanol 

Região Norte 
(mil m3) Consumo Produção Saldo 

Gasolina 2.899     
Etanol Anidro 725 143 -582 
Etanol hidratado 144 88 -56 

638 mil m3 

Dimensionamento estimado de 3 destilarias 

Capacidade de moagem 10,5 MI t/ano 

Área plantada 175.000 ha 

Empregos diretos 5.023   

CAPEX 3,2 a 5,2 BI R$ 

Fonte:Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
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Propostas 

• Desenvolvimento de programa especial focado na atração de novos 

investimentos com: 

 Elaboração de Estudo para detalhamento de informações a serem 

utilizadas para atração de investimentos (Pitch book), contendo: 

estudo edafoclimático em menor escala, mapeamento de uso e 

ocupação do solo/ fracionamento, logística (existente e projetado) 

e outras vantagens competitivas do Estado. 

 Desenvolvimento de parceria com instituições de pesquisa para 

ampliar base de dados sobre a cultura. 

 

 

 

 Atração de novos investimentos para Estado. 

 Disponibilidade de financiamentos. 

 Divulgação/difusão de boas práticas. 

 Pesquisa e desenvolvimento. 

 

Implantação 

Cana-de-açúcar 
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 Avaliar atratividade 

quanto ao consumo 

de etanol em prol de 

estimular produção 

local. 

 Preço médio dos 

combustíveis em 

Palmas (R$/l): 

• Etanol:           3,238 

• Gasolina:       3,894 

83% 

Fonte: ANP (22 a 28/05/16) 

 

Proposta 

Cana-de-açúcar 
ICMS do etanol e a relação de preço com a gasolina por estado 

(2015) 
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Cadeia da Soja 

Sumário 

O potencial agropecuário do estado é 

demonstrado através do crescimento da produção 

registrado ano após ano. 

A soja, que ocupa destacada posição no 

agronegócio brasileiro, está em acentuada 

expansão na região do MATOPIBA, que apresenta 

condições climáticas adequadas. 

Com esse cenário favorável objetivo proposto é: 

 Ampliação da área plantada; 

 Aumento da produtividade; 

 Agregação de valor a produção; 

 Ampliar sinergias. 
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Justificativa 

 Disponibilidade de 5,5 MI ha aptos para agricultura, além de áreas de pastagens degradadas. 

 A economia do Tocantins já apresenta especialização para a produção de soja. 

 O Brasil deverá ampliar sua participação no mercado global (USDA). 

 FNS liga ao porto de Itaqui (MA), situado mais próximo de grandes mercados consumidores. 

 Preço das terras é inferior a outros estados produtores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO 
 

353 %  

nos últimos 

 9 anos 

849,6 mil ha  

 

Produção: 2.476 mil t 

 

Produtividade 

2.914 kg/ha 

Cadeia da Soja 

IBGE (2014/15) 
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Características 

 

 

 

 

 

 

Riscos  

o Regulamentação sobre biodiesel é de curto 

prazo. 

o Concorrência com outros estados.                                 

o Ampliação do Canal do Panamá poderá 

ser mais favorável ao produto 

norteamericano. 

Barreiras de Implementação 

 Demanda externa por soja em grão. 

 Necessidade de investimentos nas etapas 

de processamento e produção de aves e 

suínos. 

 Distância dos grandes centros 

consumidores. 

 

Cadeia da Soja 

  2014/15 2024/25 Expansão 

Área (ha) 849.600 2.638.692 1.789.092 

Geração de empregos diretos* 35.782 

Novos empregos em toda cadeia** 429.382 

* 1 emprego / 50 ha 

** 0,24 empregos em toda a cadeia / ha 

Fonte: Roessing e Lazzarotto (2004) 

Projeção 2025 mil t 
Investimento 

Estimado Empregos 

Produção   7.689,1 (MI R$) 

Esmagamento 
13% 999,6 250 a 380 160 

25% 1.922,3 500 a 760 320 

 impactos na economia podem ser de 2 a 4 vezes 

maiores se o produto for processado 
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Propostas 

• Programa de assistência técnica e financiamento para incremento 

de produtividade: 

 Correção dos solos 

 Controle de doenças. 

• Acompanhamento do fluxo da produção para evitar gargalos 

logísticos. 

• Incentivos para a produção de suínos, aves e peixes. 

 Promoção do incremento da produtividade: 

o Calcário 

o Fosfato 

 Atração de novos investimentos para o processamento: 

o Esmagadora 

o Biodiesel 

 Disponibilidade de financiamentos / incentivos. 

 

Implantação 

Cadeia da Soja 
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Sumário 

O cultivo da soja em sistema de plantio 

direto predomina no cenário nacional em 

razão das inúmeras vantagens dessa 

tecnologia, tanto nos aspectos de 

conservação ambiental, como pelo fator 

econômico.  

Na rotação e sucessão de culturas, 

necessária para assegurar a sustentabilidade 

do sistema, o milho se destaca e merece 

atenção especial pela sua importância 

econômica, mesmo assim outras culturas 

como o sorgo e o girassol também podem ser 

utilizadas. 

O objetivo é desenvolver a cadeia de valor 

desses produtos, para que as sinergias 

possam ser ampliadas e os resultados 

multiplicados em todos os segmentos.  

 

  

Outros Grãos 
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Justificativa 

 Sinergia entre os cultivos promove ganhos ao agricultor. 

 Aumento de demanda internacional, em especial da China. 

 FNS pode transportar para o porto de Itaqui. 

 Produção e produtividades crescentes: 

 

Outros Grãos 
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23 

Características 

 Possibilidade de processamento com o 

aproveitamento de diversos grãos e subprodutos 

para transformação em ração. 

 Uso do farelo de soja 

 Agregação de valor. 

 Ração: insumo básico para viabilizar o 

desenvolvimento de outras cadeias (frango, 

suínos, piscicultura, etc.).  

 Pode ser desenvolvido com qualidade para 

exportação. 

 

 

Riscos 

o Falta de demanda. 

o Variação de preços da matéria prima, com 

grande influência da China. 

 

 

Outros Grãos 

Fábrica de Ração 

Capacidade 
  

25 t/h 

113 mil t/ano 

CAPEX 72,2 MI R$ 

Propostas 

 Ampliação dos programas de assistência técnica 

para o sistema de plantio direto. 

 Apoio ao desenvolvimento das cadeias de 

frango, suínos e piscicultura. 

 Gestão para facilitação do financiamento a 

projetos enquadrados no Plano ABC. 

 Aumento da capacidade de estocagem dos 

produtores para mitigação das variações de 

preços. 
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Sumário Executivo 

A demanda de carne de ave deve 

continuar aumentando inclusive no Brasil 

onde a carne de aves mantém uma posição 

dominante na alimentação dos consumidores 

(OCDE-FAO / 2015). 

A desvalorização do real favorece as 

exportações, além disso, o consumo interno 

deve crescer, superando a marca per capita 

atual de 39,3 kg/ pessoa x ano. 

Considerando o cenário geral, favorável à 

atividade e a produção de grãos no estado do 

Tocantins (montante da cadeia), a produção 

de frangos deverá se desenvolver. 

Objetivo é criar ambiente favorável à 

produção da carne de frango e promover o 

desenvolvimento da logística.  

 

Cadeia do Frango 
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Justificativa 

 Condições gerais que favoráveis ao setor.  

 

Cadeia do Frango 
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Características 

 Utilização da produção de grãos da própria região 

para a produção de ração. 

 Produção pode ter como alvo o mercado interno  

ou a exportação. 

 

 

Riscos 

o Temperaturas elevadas. 

o Competitividade do setor que impõe margens 

estreitas e requer eficiência nos processos. 

o Adequação da logística, principalmente no porto 

de Itaqui. 

o Custo da energia elétrica. 

 

 
Propostas 

 Gestão para a criação de condições logísticas 

adequadas. 

 Aumento da capacidade de estocagem de grãos 

dos produtores para mitigação das variações de 

preços. 

Cadeia do Frango 

Projeto Avícola  
Capacidade 100.000 aves/dia 
CAPEX 580,2 MI R$ 
Composto por: 

Frigorífico, fábrica de ração, armazenagem e secagem 
de grãos, incubatório, aviário para frango de corte e 
matrizeiro. 
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Sumário Executivo 

Não por acaso o estado abriga a sede da 

EMBRAPA Pesca e Aquicultura. Com vasto 

potencial hídrico, o Tocantins dispõe de 

recursos naturais para desenvolver de forma 

sustentável a piscicultura. 

O setor é uma fonte importante de 

proteína que contribui para a segurança 

alimentar e na última década a produção da 

aquicultura tem crescido a uma taxa de 9% 

ao ano (FAO).   

O objetivo é aproveitar o potencial e apoio 

técnico existente para, de forma sustentável, 

produzir alimento de qualidade para a 

população local e fornecer para os grandes 

centros.  

 

 

Piscicultura 
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Justificativa 

 Segundo a OCDE-FAO (2015), Mesmo com a desvalorização projetada do real face ao dólar, as 

perspectivas são de aumento das importações em 46% (em termos de volume) durante a próxima 

década.  

 

Piscicultura 
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Riscos 

o Entraves burocráticos. 

o Dificuldades logísticas 

 

Propostas 

 Utilização da produção de grãos da própria região para a produção de ração. 

 Desenvolvimento de projeto(s) de grande porte envolvendo parceria com empresa(s) de grande porte 

do segmento que atuará(ão) como empresa âncora do empreendimento, com as seguintes diretrizes: 

• Recebe concessão para exploração de recurso hídrico; 

• Estrutura a cadeia: fornecimentos de insumos, equipamentos e processamento; 

• Em contrapartida a concessão dá apoio a determinado grupo de pequenos produtores que se 

beneficiarão da cadeia estruturada; 

• Parceria com institutos de pesquisa e assistência técnica; 

• Gestão para o desenvolvimento da logística  de frio. 

Piscicultura 
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Sumário Executivo 

De acordo com o Plano Estadual de Irrigação, o estado do Tocantins dispõe de 

4,8 milhões de hectares irrigáveis. 

Dado ao custo de implantação e operação de áreas irrigadas, em geral, busca-

se por culturas com alto valor agregado para serem cultivadas com irrigação, como 

forma de obter rentabilidade sobre o investimento. 

Nesse cenário a fruticultura encaixa-se muito bem, sendo uma atividade que já 

é desenvolvida no Estado com resultados positivos. 

Para o desenvolvimento dessa cadeia de valor, propomos alguns pontos: 

 Ampliação da assistência técnica. 

 Desenvolvimento de trabalho técnico (pesquisa) específico para 

recomendação de culturas e variedades adaptadas. 

 Gestão para o desenvolvimento da cadeia logística de frio. 

 Foco no aproveitamento máximo das estruturas de irrigação existentes. 

  

Fruticultura 
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Cadeias Produtivas Inclusivas 

Sumário 

A Agricultura Familiar no Tocantins representa, 

aproximadamente, 42 mil famílias distribuídas em 

540 assentamentos (Incra e Seagro), gera cerca de 

120 mil empregos e contribui com 40% do PIB 

agropecuário do Estado; e ocupa 50% das terras 

destinadas às atividades agropecuárias no 

Tocantins (agricultura, pecuária, silvicultura etc). 

Como objetivos propomos: 

 Instalação de pequenas agroindústrias regionais 

para processar a produção da Agricultura Familiar, 

como forma de integra-la nas cadeias produtivas.  

 Melhorar as condições de escoamento e 

comercialização da produção. 

. 

. 

. 
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Justificativa 

“Em cada dez postos de trabalho gerados no Tocantins, sete são originados na agricultura familiar”, 

explica o diretor de Programas de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Sr. Marcelo Gualberto 

Caldeira. 

 Atender as demandas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) (Compra Institucional) e do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 Parcerias com empresas de Biodiesel para atendimentos das metas do Selo Combustível Social. 

 Disponibilidade de Linhas de Crédito do PRONAF. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeias Produtivas Inclusivas 
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Características 

 

 MINI USINA DE LEITE 

Investimento: R$ 175.000,00 a R$ 245.000,00 

  

 CASA DO MEL 

Investimento: R$ 140.000,00 a R$ 196.000,00 

 

 MINI ABATEDOURO DE FRANGO  

Investimento: R$ 180.000,00 a R$ 252.000,00 

 

 MINI FÁBRICA DE RAÇÃO PARA PEIXES   

Investimento: R$ 110.000,00 a R$ 154.000,00 

 

Riscos  

o Queda na demanda do PNAE durante o 

período de férias escolar. 

Barreiras de Implementação 

 Dificuldades para o desenvolvimento do 

Associativismo/Cooperativismo. 

 Acesso a crédito. 

 Distância dos grandes centros 

consumidores e baixo consumo local. 

 

Cadeias Produtivas Inclusivas 



34 

Propostas 

• Fomentar a instalação de pequenas Agroindústrias para o Processamento da Produção da 

Agricultura Familiar, por meio de: 

 Incentivo ao Associativismo/Cooperativismo; 

 Assistência técnica para a elaboração dos Planos de Negócios e Projetos Técnicos das 

Agroindústrias; 

 Estabelecer metas para a aquisição de produtos processados pelas Agroindústrias 

Familiares para o PAA e o PNAE. 

 Agroindústrias  com SIF ou SIE. 

 

Cadeia Produtivas Inclusivas 


