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Abstract 

 

The present study aims to identify the agricultural technical coefficients of labor, machines, 

and equipment for sugarcane production trying to understand the reasons behind 

businesspeople when deciding over a manual or mechanized harvest method. Based on data 

from main producing regions of the state of Goias, we gathered guiding information related to 

planning, control, and decision-making. For the construction of coefficients, we analyzed the 

productive process, in all its phases in loco, in a large-scale sugarcane plant. It was seen that 

the manual method has benefits it when providing a better utilization and a minor aggression 

to the sugarcane. The mechanical method eases the harvest planning, and preserve the organic 

matter. The environmental issue in the decision of what kind of harvest one must implement 

might have affected the choice for using the mechanized method, however in the company 

considered, the mechanized harvest was 26 per cent less costly than the manual harvest. As a 

result, we found that the main affecting coefficients are the coefficients of skilled and non-

skilled labor with along with the public environmental legislation concerning the use of 

burning in sugarcane fields.  
 

Keywords: Agroenergy. Sugarcane. Mechanization. Coefficients. 

 

1. Introdução 

 

Na década de 1990, a instabilidade do mercado e dos preços do petróleo e a ampliação 

dos paradigmas ambientais propiciaram mudanças e expansão no setor sucroenergético. 

Iniciou-se uma nova etapa de investimentos dentro de um mercado mais competitivo entre as 

empresas e a nova legislação para o setor. A implantação ou ampliação da concorrência entre 
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as empresas que utilizam a cana-de-açúcar para a produção do etanol, do açúcar e demais 

derivados, foi intensificada. A necessidade de aprimoramento do planejamento da produção e 

do uso eficiente dos recursos aumentou devido à entrada de novos atores no setor, como 

empresas multinacionais e outros interesses políticos nacionais e internacionais relacionados a 

esta indústria. 

Diante do processo evolutivo tecnológico, que contou com o lançamento do carro flex-

fuel no ano de 2003, o etanol se consolidou no mercado. As questões ainda com dependências 

de equalização neste setor referem-se à questão social e ambiental. (MAPA, 2006; BASTOS, 

2009). 

Com a evolução do aquecimento global e a busca por alternativas energéticas de 

menor impacto no sistema ambiental, o setor sucroalcooleiro consolida-se como alternativa 

viável, porém amplia a necessidade da eliminação gradativa da queima da palhada, que 

facilita a colheita. (DONZELLI, 2009). A legislação ambiental estadual impôs às usinas 

paulistas a busca pela eliminação do uso do fogo nos canaviais. Este fato influenciou todo o 

setor canavieiro brasileiro, uma vez que se destacam na produção de cana-de-açúcar e 

derivados.  

Diante de uma realidade de mudanças que geram um ambiente complexo de negócios, 

é necessário analisar criteriosamente o processo produtivo para identificar singularidades que 

afetam a lucratividade e o desenvolvimento do setor, que tem grande influência econômica, 

social, além de ser importante fonte de energia para o Brasil, seja elétrica, ou na forma de 

combustível. Para esta análise, faz-se necessário lançar mão de indicadores de desempenho, 

ferramentas e índices como os coeficientes técnicos que facilitam e agilizam o processo. 

Segundo Callado, Callado e Almeida (2008, p. 36), “os indicadores de desempenho 

são elementos fundamentais para a mensuração de performance, bem como para a definição 

das variáveis que melhor representam o desempenho geral de uma organização”. Os autores 

afirmam também que a definição de indicadores de desempenho faz parte de uma sequência 

lógica de procedimentos para o desenvolvimento e implementação de sistema de mensuração 

e avaliação de desempenho. Portanto, cada setor pode ser avaliado por grupos distintos de 

indicadores que obedecerão às próprias características específicas e devem ser orientados para 

o futuro, procurando definir objetivos e demonstrar como a empresa está em relação aos seus 

objetivos ou metas. 
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Segundo Ensslin et al. (2010, p. 125 apud NASCIMENTO et al., p. 375), avaliação de 

desempenho “é o processo para identificar, organizar, mensurar, integrar e permitir a geração 

de ações de aperfeiçoamento das organizações”.  

Entre os instrumentais utilizados para auferir os indicadores de desempenho, pode-se 

empregar os índices técnicos que servem de parâmetro para os gestores. Estes podem ser 

denominados de diversas formas como tempo-padrão, tempos e movimentos ou simplesmente 

coeficientes técnicos e tempos gastos. É possível utilizar os índices visando definir o tempo 

necessário para realizar uma operação e para elaborar o planejamento e o cálculo de custos de 

produção. (MELLO, 1988; ROCKENBACH et al., 2005). 

O tempo necessário para a realização de determinada operação, não importando que 

seja manual – expressa em dia-homem (DH) ou mecânica; expressa em hora-máquina (HM); 

expressa em dia-animal (DA) –, é considerado por Rockenbach et al. (2005) como coeficiente 

técnico de produção e pode ser utilizado para a análise de custos. 

Neste ambiente, o presente artigo busca identificar coeficientes técnicos de produção 

da cana-de-açúcar para descobrir quais foram os possíveis motivos que levaram as empresas a 

escolher entre a mecanização ou não da colheita.  

Este estudo se justifica porque somente a determinação da legislação em proibir as 

queimadas nos canaviais pode não ter sido motivo suficiente para que as empresas iniciassem 

o movimento de mecanização da colheita. Portanto, neste momento de busca por eficiência 

produtiva e processos mais limpos e sustentáveis, é ideal realizar estudos sobre quais os 

motivos técnicos de produção que serviram como base para a escolha da mudança e quais 

suas consequências sociais, econômicas e ambientais. 

 

2. Material e Métodos 

 

A escolha da metodologia utilizada tem como objetivo a construção de coeficientes 

técnicos, relacionados a máquinas, equipamentos e mão de obra, utilizados na produção de 

cana-de-açúcar. Tal procedimento tem como propósito que estes coeficientes técnicos possam 

servir de facilitador no planejamento e na tomada de decisão sobre a escolha do tipo de 

colheita que se deve implantar, tendo em vista seus meios de produção. Utilizou-se como 

estudo de caso uma empresa, que doravante passa a ter o nome fictício de Alpha. Esta é uma 

das usinas produtoras de cana-de-açúcar que compõem o setor sucroenergético dos 

municípios do Vale do São Patrício, em Goiás.  
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O formato adotado para a coleta, tabulação, análise de dados e posterior identificação 

e apresentação dos coeficientes técnicos agrícolas do sistema de produção de cana-de-açúcar 

da usina Alpha teve como base o modelo adotado por Mello et al. (1988), Mello (2000), 

Rockenbach et al. (2005) e Oliveira, Nachiluk, Torquato (2010). 

Para a coleta de dados primários e secundários, realizaram-se, nos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2012, levantamentos de campo, entrevistas, aplicação de questionários e 

análise de relatórios, para que assim pudessem ser construídos os coeficientes técnicos 

agrícolas para os fatores de produção, para cada operação que compõe as fases do processo 

produtivo da colheita da cana-de-açúcar. Para realizar este artigo, alguns dados da pesquisa 

original foram atualizados em dezembro de 2014. 

Os principais termos utilizados na construção dos cálculos do Coeficiente Técnico 

deste trabalho são: a) Fase: etapa, estágio ou parte do processo produtivo de cana-de-açúcar 

estudado na usina. b) Operação: ação organizada, que pode ser manual ou mecânica, 

executada com a finalidade de cumprir cada fase do processo produtivo. c) Fator de produção: 

composto somente de mão de obra (especializada ou não) e o de máquinas e equipamentos 

necessários para a viabilização do processo produtivo de cana-de-açúcar. 

A partir dessas definições, pode-se afirmar que o cálculo específico de cada 

coeficiente foi realizado determinando as horas utilizadas por fator de produção, para cada 

operação, dentro de cada fase, conforme visualização na figura 1. Para cada operação, 

calculou-se o coeficiente técnico do fator de produção em horas/hectare, somando-se valores 

dos fatores de produção, obtidos de relatórios e através da aplicação dos questionários 

aplicados na empresa Alpha. Este total foi dividido pelo número de respostas obtidas dos 

entrevistados resultando em média aritmética que forma o coeficiente, conforme equação 1. 
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Figura 1: Esquema visual do cálculo de cada coeficiente técnico do fator de produção da 

cana-de-açúcar.  
Fonte: Dos autores. 

 

 

(1)  

 

Em que: 

 

 Coeficiente Técnico em horas por hectare, por fator de produção, para cada operação. 

 Total de horas obtido com a soma das respostas coletadas. Este total é encontrado com a soma 

dos valores obtidos por fator de produção, para cada operação, com as respostas das planilhas. 

 
Número de respostas coletadas para a composição do total de horas. Onde o número de respostas 

é a quantidade de apontamentos obtidos quando do preenchimento das planilhas de pesquisa.  

 

O processo produtivo foi dividido em três partes: a) Preparo do solo e plantio: 

contemplando o preparo do solo, plantio manual, semimecanizado e mecanizado. 2) Tratos 

culturais: abrangendo cana-planta e cana-soqueira. c) Colheita: sendo manual e mecanizada. 

A tabela 1 apresenta as equações matemáticas utilizadas para a obtenção dos subtotais dos 

coeficientes técnicos por fase de produção.  
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Tabela 1: Resumo da representação matemática dos subtotais dos fatores de produção 

por fase 

Fase 
 

Operação Fórmula 

PREPARO DO SOLO 
 

Construção de terraço base embutido (a1) 

Construção de terraço base larga (a2) 

Erradicação da soqueira (a3) 
Carregamento de calcário (a4) 

Aplicação de calcário (a5) 

Conservação de terraço (a6) 
Gradagem pesada 1 (a7) 

Subsolagem (a8) 

Gradagem niveladora (a9) 
Conservação de carreador (a10) 

Gradagem pesada 2 (a11) 

Dessecação (a12) 
Controle de formiga (a13) 

 
 

PLANTIO MANUAL 
 

Sulcação/adubação (b1) 

Corte de muda (b2)  

Carregamento de mudas (b3) 
Descarregamento distribuição e picação (b4) 

Cobrição mais aplicação de inseticida (b5) 

Repasse de cobrição (b6) 
Transporte de água (b7) 

 

PLANTIO 

SEMIMECANIZADO  

Sulcação/adubação (c1) 

Corte de mudas com colhedora (c2) 
Distribuição de mudas/amontoamento (c3) 

Transporte com transbordo (c4) 

Cobertura (c5) 
Distribuição de Mudas /trabalhadores (c6) 

 

PLANTIO 

MECANIZADO  

Colheita de mudas mecanizada (d1) 

Transporte de mudas transbordo (d2) 

Plantio mecanizado (d3) 

  

 

TRATOS 

CULTURAIS DA 

CANA-PLANTA 

 

Quebra lombo e nivelamento (e1) 

Aplicação de herbicida (e2) 
Controle de formigas (e3) 

 

TRATOS 

CULTURAIS DA 

CANA-SOQUEIRA 
 

Cultivo e adubação em cobertura (f1) 
Aplicação de herbicida (f2) 

Aplicação de calcário (f3) 

Enleiramento de palha (f4) 
Tríplice operação (f5) 

Controle de formiga (f6) 
 

COLHEITA 

MANUAL  

Auxílio combate a incêndio (g1) 
Aceiro (g2) 

Queima (g3) 

Corte (g4) 
Catação de bituca (g5) 

Fiscal apontador corte (g6) 

Fiscal apontador carregamento (g7) 
Engate e desengate (g8) 

Carregamento (g9) 

Transporte de mão de obra (g10) 

 

COLHEITA 

MECÂNICA  

Corte, transbordo/julieta/reboque (h1) 
Engate e desengate (h2) 

Apontador de mecanização (h3) 

Chefe de frente (h4) 
Catação de bituca (h5)  

Fonte: . Dos autores. 
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Os valores dos coeficientes foram construídos para 1 ha de área, onde, conforme 

relatórios de gestão da usina, são colhidos 69t 
-1

 de cana-de-açúcar.  

Ressalva-se que toda a estruturação do processo e os coeficientes elaborados nesta 

pesquisa, uma vez concluídos, passaram por avaliação em reunião com técnicos da usina, para 

eliminar dúvida ou discrepância com a realidade. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Quando analisado com viés forma de plantio e colheita adotada, o preparo do solo 

pode sofrer algumas alterações. Quando da escolha pela mecanização, os critérios quanto à 

confecção de terraços, limpeza de área, conservação de carreadores são mais rígidos. Os 

terraços devem ser construídos de maneira que a plantadora e a colhedora possam circular 

sem sofrer danos causados pela declividade. Já para a limpeza de área, a atenção deve ser 

redobrada quanto a tocos, pedras ou outro obstáculo que possa danificar o sulcador da 

plantadora ou as facas da colhedora. Os carreadores e estradas entre os talhões necessitam ser 

construídos no mesmo nível da área plantada, facilitando o deslocamento das máquinas. O 

que se observa é que o departamento agrícola da empresa Alpha optou por padronizar o 

preparo do solo (tabela 2) para o plantio mecanizado, justificando que, dessa forma, fica mais 

livre para escolher qual método de plantio ou colheita vai utilizar. Com a padronização de 

terraços e carreadores, a conservação do solo é facilitada e, ao mesmo tempo, pode auxiliar na 

preservação de matas ciliares e mananciais que ficam livres do assoreamento e dos resíduos 

transportados pela erosão oriunda de utilização do solo. 

Para facilitar o plantio no planejamento da produção, o corpo técnico, utilizando-se de 

cartas topográficas (figura 2), determina o melhor traçado para a sulcagem, levando em 

consideração o uso da plantadora e colhedora e os riscos com erosão. Assim, são selecionadas 

as áreas por declividade e tamanho da área. O plantio é executado de forma que não gere 

número excessivo de manobras para plantadoras e demais máquinas e equipamentos. 
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Tabela 2: Coeficientes técnicos da fase de preparo do solo para a colheita manual e 

mecanizada 

Operação  

(hora/ha) 

Mão de obra 

não 

especializada 

Mão de 

obra 

Tratorista 

Trator  

150 cv 

Trator 

120 cv 

Trator 

85 cv 

Escavadeira 

Hidráulica 

Motocana 

Construção de terraço 

embutido 

. 4,90 2,45 . . . . 

Construção de terraço 

base larga 

. 1,67 1,67 . . 2,45 . 

Erradicação de 

soqueira 

. 1,17 1,17 . . . . 

Carregamento de 

calcário 

1,01 0,40 . . . . 0,40 

Aplicação de calcário 1,50 0,90 . . 0,90 . . 

Conservação de terraço 0,50 0,35 0,35 . . . . 

Gradagem pesada 1 . 1,35 1,35 . . . . 

Subsolagem . 1,06 1,06 . . . . 

Grade niveladora . 0,90 . 0,90 . . . 

Conservação de 

carreador 

. 0,33 0,33 . . . . 

Gradagem pesada 2 . 1,20 1,20 . . . . 

Dessecação  1,00 0,20 . . 0,20 . . 

Controle de formiga 1,83 0,80 . 0,80 . . . 

Subtotal de horas 5,83 15,23 9,58 1,70 1,10 2,45 0,40 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  

 

Além de desgastarem menos o maquinário, diminuindo a manutenção, as linhas mais 

longas aumentam a produtividade. Isso gera menor emissão de poluentes e uso de defensivos 

agrícolas.  

 

 
Figura 2: Planejamento de sulcos em linha reta para cultivo de cana-de-açúcar 
Fonte: APUD Alpha, 2012. 
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Para o plantio manual (tabela 3 e figura 3) que pode ser utilizado preparo do solo 

convencional ou no formato de plantio direto, as sementes/mudas de cana-de-açúcar são 

lançadas manualmente nos sulcos. Após serem depositadas, são picadas por trabalhadores e 

posteriormente recebem os defensivos e a cobertura. (JANINI, 2007). Neste processo, o 

transporte das mudas do viveiro até o local do plantio é efetuado por caminhões canavieiros.  

 

Tabela 3: Coeficientes técnicos da fase de plantio manual  

Operação 

(hora/ha) 

Mão de obra 

não 

especializada 

Mão de 

obra 

tratorista 

Mão de 

obra 

motorista 

Trator 

150 cv 

Trator 

100 cv 

Trator 

85 cv 

Escavadeir

a 

hidráulica 

Moto

-cana 

Sulcação/ 

adubação 
. 1,75 . 1,75 . . . . 

Corte de muda 22,50 . . . . . . . 

Carregamento de 

mudas 
. 1,36 . . . . . 1,36 

Descarregamento 

distribuição e 

picação 

44,00 . 1,90 . . . 1,90 .  

Cobrição 

/aplicação de 

inseticida 

. 1,15 . . . 1,15 . . 

Repasse de 

cobrição 
8,78 1,40 . . . 1,40 . . 

Transporte de 

água 
. 0,30 . . 0,30 . . . 

Subtotal de 

horas 

75,28 5,66 2,20 1,75 0,30 2,55 1,90 1,36 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  

 

Na empresa pesquisada, durante a sulcação, a cada oito ou doze linhas é comum deixar 

duas sem sulcar, para que o trator e a carreta ou o caminhão contendo as mudas transitem. 

Após todo o plantio, o sulcador retorna para efetuar o serviço. No sulco mais próximo aos não 

sulcados são depositadas mudas em dobro para completar os não sulcados anteriormente. 

 

 
Figura 3: Distribuição e fracionamento de mudas realizado no plantio manual 
Fonte: APUD Alpha, 2012. 
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Por consequência da necessidade de maior circulação de máquinas e pessoas no 

terreno para a execução do plantio manual, o solo fica mais compactado e suscetível a 

formação do pé de grade, o que prejudica a permeabilidade do solo. Outro fator a ser 

observado é o maior risco de acidentes por meio do uso de ferramentas cortantes ou quedas. 

No plantio mecanizado (figura 4), a necessidade de mão de obra é reduzida em 

comparação ao método manual. Isso porque as mudas são colhidas e carregadas no transbordo 

pela colhedora, que as deposita na caçamba da plantadeira que faz o processo de plantio. 

 

 
Figura 4: Máquinas para plantio mecanizado e área sendo plantada 
Fonte: Apud Alpha, 2012. 

 

O processo mecânico (tabela 4) diminui o trânsito das máquinas na área, pois a 

plantadora faz o trabalho de sulcação, transporte das mudas, aplicação de herbicida e 

cobrição, assim diminuindo a compactação do solo o que melhora sua permeabilidade 

diminuindo a ocorrência de erosões que levam resíduos até as matas ciliares e mananciais 

próximos. 

 

Tabela 4: Coeficientes da fase de plantio mecanizado  

Operação (hora/ha) 
Mão de obra 

tratorista. 

Mão de obra 

motorista 

Trator 

150 cv 

Colhedora 

358 cv 

Caminhão 

canavieiro 

Colheita de mudas 

mecanizada 
3,00 . . 3,00 . 

Transporte de mudas 

transbordo 
1,50 2,90 1,50 . 2,90 

Plantio mecanizado 0,90 . 0,90 . . 

Subtotal de horas 5,40 2,90 2,40 3,00 2,90 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  

 

O plantio direto pode ser executado com a utilização do processo manual ou 

mecanizado. Para esta técnica que não utiliza o preparo do solo na sua forma convencional, 
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primeiramente são feitas a erradicação química da cultura anteriormente cultivada no local e a 

retirada de obstáculos que podem danificar os sulcadores ou a plantadora. Este sistema 

permite um melhor controle da erosão, aumento da matéria orgânica, economia de horas de 

trabalho. No entanto, tem como desvantagens a dificuldade de remoção de obstáculos, que 

podem atrapalhar o plantio e a colheita mecânica, além de dificultar a incorporação do 

calcário e do gesso ao solo, que pode acarretar na falta de nutrientes para o desenvolvimento 

da planta. 

A fase de tratos culturais é decisiva para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Esta 

inclui a aplicação de fertilizantes que aumentam a produtividade e de herbicidas que eliminam 

as ervas daninhas. Na empresa Alpha, verificou-se a possibilidade de ter plantas com 

crescimento mais adequado, o que permitiu o aumento da produtividade e a melhoria das 

condições para o trabalho de colhedoras e trabalhadores, além de diminuir os riscos de 

acidentes. 

Nas tabelas 5 e 6 pode-se verificar os coeficientes da fase de tratos culturais da cana-

planta e da cana-soqueira. 

 

Tabela 5: Coeficientes da fase de tratos culturais da cana-planta  

Operação (hora/ha) 
Mão de obra 

não especializada 

Mão de obra 

tratorista 

Trator 

100 cv 

Trator de 

85 cv 

Quebra lombo/nivelamento . 1,58 . 1,58 

Aplicação de herbicida . 0,73 0,73 . 

Controle de formigas 1,50 0,75 . 0,75 

Subtotal de horas 1,50 3,06 0,73 2,33 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  

 

Tabela 6: Coeficientes dos tratos culturais da cana-soqueira  

Operação 

(hora/ha) 

Mão de obra 

não especializada 

Mão de obra 

tratorista 

Trator 

150 cv 

Trator 

de 85 cv 

Pulverizador 

UNIPORT 

Motocana 

Aplicação de 

herbicida 
. 0,83 . . 0,83 . 

Aplicação de 

calcário 
. 0,78 . 0,78 . 0,50 

Enleiramento de 

palha 
1,35 0,90 . 0,90 . . 

Tríplice operação . 1,35 1,35 . . . 

Controle de 

formiga 
0,65 0,20 . 0,20 . . 

Subtotal de 

horas 
2,00 4,06 1,35 1,88 0,83 0,50 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  
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O processo de tratos culturais de cana (tabelas 5 e 6) inicia-se após o plantio com a 

irrigação, aplicação de herbicida, operação de quebra-lombo e controle de formigas que se 

configura como uma operação importante pelos prejuízos que este inseto pode causar se não 

for controlado. Esse processo é dividido em tratos culturais de cana-planta onde são tratadas 

as plantas que ainda não foram colhidas, antes da primeira safra. A soqueira é um resultado da 

colheita e deve ser cultivada para desenvolver plantas saudáveis que proporcionem boa 

produtividade. Seu tratamento apresenta processos a mais do que o realizado na cana-planta, 

como a tríplice operação que descompacta o solo, aplica fertilizantes e controla o mato. 

A colheita manual necessita de mão de obra não especializada em todas as operações 

analisadas a iniciar-se pelo combate a incêndio, que pode ocorrer em canaviais próximos ou 

áreas vizinhas. 

A operação de corte da cana (tabela 7) necessita de 75 horas/homem para colher 1 

hectare, o que equivale a 69,10% do total de horas necessárias para esta fase.  

 

Tabela 7: Coeficientes da colheita manual  

Operação 

(hora/ha) 

Mão de  

obra não 

especializada 

Mão de 

obra 

tratorista 

Mão de 

obra 

motorista 

Trator 

120 cv 

Trator 

de 85 

cv 

Caminhão 

pipa 

Moto

cana 

Auxílio combate a 

incêndio 
7,56 . 3,01 . . 3,01 . 

Aceiro 3,50 0,50 . . 0,50 . . 

Queima 2,50 . . . . . . 

Corte 75,00 . . . . . . 

Catação de bituca 4,50 . . . . . . 

Fiscal apontador 

corte 
3,27 . . . . . . 

Fiscal apontador 

carregamento 
5,00 . . . . . . 

Engate / desengate 3,09 . . . . . . 

Tração e reboque . 5,28 . 5,28 . . . 

Carregamento 4,11 0,86 . . . . 0,86 

Subtotal de horas 108,53 6,64 3,01 5,28 0,50 3,01 0,86 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  

 

A utilização de mão de obra não especializada na fase de colheita manual aponta para 

a necessidade de mecanização, devido à falta de trabalhadores dispostos a desempenhar esta 

operação. 

A mecanização exige melhores condições de estradas, carreadores e terreno plano, 

replanejamento do plantio para adequação das linhas, plantio mais raso, maiores 

investimentos na aquisição de maquinários, além de ser responsável pelo desemprego de 
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grande continente de mão de obra não especializada. A mecanização exige um maior nível de 

escolaridade e conhecimentos técnicos como, por exemplo, conhecimento básico de 

mecânica, informática.  

O que se observou na empresa Alpha foi a dificuldade em encontrar trabalhadores da 

região em número suficiente dispostos a cortar cana, sendo obrigada a importar mão de obra 

de outros estados e regiões.  

A colheita mecanizada (tabela 8) necessita de nove horas de mão de obra não 

especializada, o que equivale utilizar somente 8,29% do total requerido pela colheita manual.  

 

Tabela 8: Coeficientes técnicos para a colheita mecanizada  

Operação (hora/ha) 
Mão de obra 

não especializada 

Mão de obra 

tratorista 

Trator de 

150 cv 

Colhedora 

358 cv 

Corte . 2,90 . 2,90 

Transbordo/julieta/reboque . 5,85 5,85 . 

Engate/desengate 2,00 . . . 

Apontador de mecanização 3,00 . . . 

Chefe de frente . . . . 

Catação de bituca 4,00 . . . 

Subtotal de horas 9,00 8,75 5,85 2,90 

Fonte: Adaptado de Oliveira Nachiluk e Torquato (2010).  

 

Constatou-se in loco que a mão de obra não especializada para a colheita mecanizada 

não é utilizada no corte de cana, mas para serviços de auxílio e fiscalização, funções mais 

especializadas e apreciadas pelos trabalhadores. 

Segundo os executivos da empresa, a mecanização mostra-se vantajosa quando 

comparados os custos das duas formas de colheita, onde é possível verificar que a 

mecanização da colheita na usina Alpha é aproximadamente 26% menos dispendiosa 

financeiramente que o método manual. Ao analisarem a cultura da cana-de-açúcar partindo do 

seu custo de produção em diferentes regiões do estado de São Paulo e sob diferentes tipos de 

colheita, Oliveira e Nachiluk (2011) concluíram que a adoção da colheita mecanizada pode 

significar uma redução de 30% no custo de produção em relação à colheita manual. A 

mecanização da empresa estudada está em processo avançado de implantação com 65,92% do 

total da área cultivada. Até 2018, toda área com declividade inferior a 12% e com área 

superior a 150 hectares deverá ser colhida mecanicamente. 

Apesar das vantagens, esta técnica moderna de colheita tem como consequência a 

utilização de mão de obra mais qualificada e especializada, sendo capaz de operar máquinas e 
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equipamentos modernos. Ao contrário do corte manual, em que há uma necessidade menor 

por trabalhadores especializados. Portanto, diminui o imperativo de importar mão de obra de 

outros estados ou municípios e, com a proibição das queimadas, reduzem as cinzas resultantes 

da queima. 

A empresa buscou diminuir os impactos negativos da mecanização da colheita sobre a 

mão de obra, realocando trabalhadores em outras atividades. Parte dos rurícolas foram 

treinados e estão assumindo tarefas dentro da empresa, como as de operador de motores de 

irrigação, mecânico, fiscal de frente e operários para a fábrica de açúcar. Enfatiza-se, também, 

que está capacitando tratoristas e motoristas para a colheita mecanizada possibilitando 

melhores ganhos salariais e condições de saúde e trabalho. 

Para a empresa, o método de colheita mecanizada traz uma maior facilidade de 

planejamento da colheita, termina com o problema da falta de oferta de rurícolas na região e 

diminui custos com problemas de saúde do trabalhador provenientes do corte da cana-de-

açúcar. O processo de mecanização foi desencadeado pela legislação ambiental mais severa 

em relação às queimadas e ao trato com o trabalhador rural. Porém, logo em seguida, a 

questão de falta de oferta de mão de obra para trabalhar como rurícola foi determinante para a 

escolha do processo de colheita. 

 

4. Considerações Finais 

 

Com este estudo, por meio da análise de coeficientes técnicos do cultivo de cana-de-

açúcar obtidos in loco em uma usina denominada Alpha, pode-se identificar quais deles 

tiveram uma maior influência para a implantação do processo de mecanização da colheita em 

substituição ao antigo processo manual.  

Tem-se que admitir que este processo de mudança da colheita manual para a 

mecanizada iniciou-se a partir do maior rigor da legislação ambiental. Porém, após a 

estruturação e análise de dados da empresa Alpha, identificou-se que a legislação cumpriu seu 

papel, mas existiram outros fatores importantes que determinaram o êxito desta mudança no 

setor canavieiro. 

Os fatos e atos que mais contribuíram para a escolha entre a colheita manual e a 

mecanizada, após a construção e análise dos coeficientes técnicos de mão de obra, máquinas e 

equipamentos da produção de cana-de-açúcar, foi o coeficiente técnico de mão de obra. Esta 

última conclusão tem como principais motivos a falta de oferta de mão de obra para o corte da 
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cana-de-açúcar devido às condições duras e, algumas vezes, desumanas deste tipo de trabalho 

e das possibilidades de riscos para a saúde, além de outros problemas inerentes. Para a 

empresa, o método de colheita mecanizada traz uma maior facilidade de planejamento da 

colheita, termina com o problema da falta de oferta de rurícolas e diminui custos com 

problemas de saúde do trabalhador decorrentes do corte da cana-de-açúcar. Com a proibição 

das queimadas, os rurícolas teriam que trabalhar mais tempo para obter o mesmo resultado 

final de corte da cana-de-açúcar. Tal situação seria devido à necessidade de cortar a palha e 

enfrentar insetos ou outros animais que ficam no canavial, o que poderia acarretar maiores 

problemas de saúde e acidentes de trabalho. As empresas estão optando pela colheita 

mecanizada ao contabilizarem que a máquina não precisa parar, isto é, quando veem que ela 

pode ser utilizada dia e noite e que demanda pouca mão de obra não especializada, além de 

trazer menos problemas de saúde para o trabalhador. 

Além da questão da mão de obra escassa para o trabalho de corte da cana-de-açúcar, 

há todos os problemas envolvidos neste tipo de trabalho. Por meio dos indicadores 

construídos na fase de preparo do terreno, observou-se que, na colheita mecanizada, há um 

maior controle de custos e a preferência por trabalho terceirizado e pela padronização. Ainda 

facilita o planejamento da colheita proporcionada pela possibilidade de máquinas trabalharem 

a qualquer hora do dia, e este estudo verificou que, utilizando-se da colheita mecanizada, a 

empresa Alpha conseguiu uma economia de 26% em relação à colheita manual anteriormente 

empregada. 

Esses fatos técnicos refletem as estatísticas do setor que mostram que o porcentual de 

mecanização alcançou um índice muito acima do que era exigido pela legislação ambiental 

em vigor.  

Este estudo contribuiu como fonte auxiliar de informações para a tomada de decisão e 

delineamento de estratégias empresariais voltadas à busca e otimização de processos 

produtivos, no tocante à apresentação de resultados que indicam caminho imperativo da 

mecanização.  

A conclusão final sobre este estudo apresenta que a questão ambiental, na decisão de 

qual tipo de colheita implantar, pode ter dado início ao processo de mecanização e 

influenciado na motivação de produtores pelo método mecanizado. Porém os coeficientes 

diferenciais que mais se destacaram, na decisão pela mudança do método manual para o 

mecânico, foram o de mão de obra não especializada e o da especializada, além da colheita 

mecanizada ser financeiramente mais vantajosa do que o da colheita manual.  
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