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Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Olímpia

canacana
Olicana oferece capacitação
a associados e funcionários

No final do mês de março foi oferecido pela OLICANA (Associação dos Fornecedores de Cana da 
Região de Olímpia) curso capacitador, para associados e funcionários, em operação de máquinas para 
corte mecânico da cana-de-açúcar.

A parceria entre a OLICANA, o Sindicatos dos Produtores Rurais de Olímpia e o SENAR (Serviço 
Nacional de Aprendizado Rural)  viabilizou a vinda do instrutor, Gastão Moraes da Silveira.

Palavra do Presidente

Editorial

Perspectiva futura do
mercado da cana

Cana: mecanização
e mão-de-obra
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Colheita mecanizada da cana-de-açúcar
Até pouco tempo, o setor usineiro dependia ex-

clusivamente da mão-de-obra humana para realizar 

o corte da cana-de-açúcar. De uns tempos para cá, o 

processo de colheita de cana passa por um intenso 

processo de mecanização. Essa mudança de perfil, 

onde o homem está cedendo lugar à máquina, faz, 

em parte, a colheita nas lavouras de cana-de-açúcar 

ficar mais eficiente.

Olicana recolhe taxa obrigatória e
oferece exames a seus associados
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EXPEDIENTE 

aparência de aprofundamento da crise instalada, mas que é tida como 
passageira.

Olhando sempre pelo lado positivo, nossa opinião, como produtor e 
entusiasta desta fonte de riqueza e energia que se consolida como um novo 
ciclo da cana-de-açúcar é de que a dificuldade atual é apenas momentânea e 
de breve superação por razões inerentes às necessidades globais de etanol, 
como fonte de energia limpa, e do açúcar, produto final igualmente com 
características energéticas. 

Por razões climáticas e demográficas o ímpeto indiano já apresenta sinais 
de saturação e a produção de cana na Índia está em declínio, tanto porque o 
índice de produtividade não estimula novos investimentos como pela 
necessidade que o país tem de se voltar para a produção de alimentos a fim 
de atender as necessidades de sua faminta população de quase um bilhão de 
pessoas.

Na outra ponta, o etanol brasileiro extraído da cana-de-açúcar é a “jóia 
da coroa” como fonte alternativa e limpa de combustível, desejado por 
todos os paises do mundo para ser misturado à gasolina, reduzindo o peso 
da conta petróleo, motivo pelo qual ainda não produzimos o suficiente para 
atender a demanda mundial.

Agora, com o debate sobre a crise mundial de alimentos, a produção de 
etanol passou a ser motivo de preocupação dos organismos internacionais 
porque alguns países começaram a utilizar grãos na produção de etanol, 
como vem ocorrendo nos Estados Unidos com o uso de gigantescas 
quantidades de milho para obter álcool combustível.

Importante observar a ressalva que vem sendo feita ao etanol brasileiro, 
obtido a partir da cana de açúcar e sem comprometer a área comprometida 
com a produção de grãos e que aumenta a cada ano. Ocorre que o Brasil 
ainda possui imensas áreas agricultáveis disponíveis, tanto para produzir 
alimentos como para expandir muito o plantio de cana-de-açúcar.

Esta exposição mundial do etanol brasileiro tem seu lado positivo e pode 
representar o retorno aos preços compensadores aos produtores, so-
bretudo porque nosso produto tem se revelado como a melhor alternativa 
para conter o avanço no custo do petróleo, em razão da qualidade obtida 
com tecnologia eminentemente nacional que possibilita adicionar per-
centual significativo ao combustível fóssil, reduzindo consideravelmente os 
custos do petróleo e derivados.

A expectativa maior é com o mercado japonês, cujo interesse pelo eta-
nol brasileiro pode representar uma quantidade de proporções inima-
gináveis com equivalente valorização do produto, além dos novos mercados 
que se abrem como conseqüência natural do brutal aumento no preço do 
petróleo, cujo mercado especulativo estima que possa chegar a 200 dólares 
o barril.  

De qualquer maneira, a crise atual pode ter pequena duração porque 
todos os continentes manifestam interesse pelo etanol do Brasil, extraído da 
cana-de-açúcar, após a constatação dos riscos representados pelo produto 
obtido com a utilização de milhões de toneladas de grãos, especialmente o 
milho, provocando a ameaça de escassez de alimentos no mundo inteiro. 

O Brasil, detendo a tecnologia avançada para a produção de etanol mais 
barato, de melhor qualidade e sem comprometer os recordes de produção 
de grãos, tem se revelado o único país capaz de atender à demanda mundial 
por alimentos e por energia limpa, a partir do álcool de cana-de-açúcar.

Conforme se vê as perspectivas futuras para o produtor de cana são as 
melhores possíveis.

Palavra do Presidente
Perspectiva futura do mercado da cana Cana: mecanização e mão-de-obra

Editorial

A rapidez do processo de mecanização da colheita da cana está 
na razão direta do tempo fixado para o fim das queimadas por 
ocasião da colheita.

O processo de modernização é rápido e atualmente a extensa 
área sucro-alcooleira está equipada com o que há de mais avançado 
em tecnologia. As colheitadeiras, dotadas de programas compu-
tadorizados, realizam com perfeição tarefas que antes exigiam mão 
de obra de centenas de homens e mulheres, sem contar o conforto 
oferecido aos operadores em cabines com ar condicionado, GPS e 
outros equipamentos de precisão operacional.

O processo de mecanização veio para ficar e tende a se moder-
nizar constantemente para atender a necessidade de gigantesco 
aumento da produção de etanol e açúcar para atender a crescente 
demanda internacional pelo produto brasileiro, sem igual no 
mundo. 

Em razão disso, máquinas cada vez mais aperfeiçoadas e com 
incrível capacidade operacional no campo estão sendo produzidas 
e utilizadas com eficiência e precisão, ocasionando aumento consi-
derável e antecipado da produção face à necessidade do mercado 
interno e externo.

A mecanização obedece, também, ao processo natural e absolu-
tamente necessário de profissionalizar um setor responsável pela 
produção de bens estratégicos e cada dia mais indispensáveis para 
favorecer os propósitos mundiais de geração de energia limpa e 
reversão do acelerado processo de aquecimento global provocado 
pela emissão de gases industriais e automotivos produzidos pelos 
derivados de petróleo.

Só para se ter uma idéia da necessidade de avançar no aperfei-
çoamento da colheita mecanizada, o debate dos últimos dias, pro-
vocado pela repentina preocupação com a redução da produção de 
alimentos, trouxe a manifestação dos maiores especialistas do se-
tor produtivo. Um deles, na ultima semana de abril, revelou que a 
área voltada à produção de cana ocupa hoje seis milhões de hecta-
res em todo o país, quando a disponibilidade, só para a cana, é de 
300 milhões de hectares.

Nesse total não se inclui os enormes campos produtores de 
grãos, incluindo a soja, que acumulam recordes de produção e têm 
disponíveis áreas equivalentes ao território de muitos países, sem 
necessidade de desmatamento.

Para planejar o aumento da produção, especialmente de etanol, 
o avanço do processo de mecanização tem que ser estimulado, por-
que o setor canavieiro registrou este aumento, nas impressionantes 
proporções atuais, a partir da implantação da colheita automati-
zada, cujo processo é irreversível e tende a se aperfeiçoar em tecno-
logia e capacidade operacional.

A colheita manual vai ficando escassa por causa da pressão da 
legislação, proibindo a queimada anual da palha antecedendo o 
processo. O decreto estadual, por exemplo, antecipou para 2017 a 
proibição das queimadas. Já prevendo problemas, a mecanização 
da colheita da cana poderá atingir 100% da área plantada já em 
2010.

Em meio às exigências do setor, hoje em dia os fornecedores das 
usinas de processamento já se unem em grupos e vários deles dis-
põem de colheitadeiras próprias, organizando-se para acompanhar 
as rápidas transformações do setor especialmente no que diz 
respeito à aplicação de tecnologia de ponta, pois o atual ciclo da 
cana-de-açúcar coloca o Brasil no centro das discussões e soluções 
para os problemas cruciais de geração de energia limpa e proteção 
ambiental.

Monopolizando a atenção global o setor canavieiro dá mostras 
de incrível vitalidade e capacidade produtiva, respondendo às ne-
cessidades de mercado com o incontido avanço da tecnologia de 
mecanização do campo.

Celso Castilho Ruiz

O momento é este de falar sobre a perspectiva 
do futuro para o mercado da cana-de-açúcar, porque 
se mostra evidente um princípio de crise provocada 
por fatores diversos, até externos.

Fica evidenciado que o aumento rápido da área 
de plantio trouxe como conseqüência lógica o au-
mento sensível da oferta, fator que sempre deu causa 
à queda de preço para quem produz e fornece.

Somado à produção da Índia, que entrou firme 
no mercado de produção de etanol, o quadro atual tem
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Colheita mecanizada da cana-de-açúcar
ColaboradorColaborador

Prestando Contas

Até pouco tempo, o setor Realiza-se a colheita em 3 mensionamento das 
usineiro dependia exclusiva- etapas: o corte, o carregamento áreas de plantio, inclusive 
mente da mão-de-obra humana e o transporte até a usina. A com espaçamento ade-
para realizar o corte da cana-de- mecanização vem sendo intro- quado entre as fileiras, 
açúcar. De uns tempos para cá, duzida por partes, tendo co- plantio mais raso e um 
o processo de colheita de cana meçado pelo transporte, vindo crescimento ereto da 
passa por um intenso processo em seguida o carregamento. Na cana, sem tombamen-
de mecanização. Essa mudança fase de corte, a introdução da tos.
de perfil, onde o homem está máquina teve como fator de- Além do mais, esse 
cedendo, gradualmente, lugar à terminante mais a instabilidade tipo de colheita apre-
máquina, faz, em partes, a co- da mão-de-obra (greves, super- senta algumas desvan-
lheita nas lavouras de cana-de- posição de épocas de colheitas tagens, como a compac-
açúcar ficar mais eficiente. de diferentes culturas) do que tação do solo, rebrota menos uni- da em que passaram a utilizar fun-

cionários com maior grau de espe-A lavoura canavieira inclui sua viabilidade econômica em forme da soqueira, necessidade 
cialização (tratoristas, motoristas e preparo do solo, tratos culturais relação ao corte manual. de alto investimento na aquisição 
operadores de máquinas agrícolas) e colheita. As atividades de pre- A colheita mecanizada é não de maquinário, e um menor com-
e uma redução na utilização dos sem 

paro do solo e plantio foram as só economicamente mais inte- primento da cana em relação ao 
especialização, ocasionando mudan-

primeiras a se tornarem mecani- ressante, como permite padro- que é obtido manualmente (devi- ças na organização do trabalho.
zadas, obtendo-se principal- nização, pré-processamento da do ao corte realizado pelas lâminas Mas agora, em um comparativo 
mente os efeitos de redução do matéria-prima e, principal- da colhedora) e também a ques- entre os prós e contras da colheita 
tempo de realização de ambas e mente, maior segurança para o tão do desemprego, agravado pe- mecanizada em relação ao corte 

manual da cana, é fato que a meca-do número de trabalhadores processo produtivo, com me- la total desqualificação da mão-de-
nização está e continuará sendo empregados. lhor controle das atividades de obra.
adotada naturalmente, como um O uso da mecanização, mais corte e sua compatibilização  A mecanização não é imediata 
processo de evolução da atividade, intenso nas fases de plantio e com o ritmo da industria. Além nem irrestrita, ela será lenta e gra-
e a implementação de novas tecno-

tratos culturais, é ainda peque- disso, contribui para a redução dual, e para isto seriam necessários 
logias, dentre elas o corte meca-

no no corte da cana, mas vem da migração de trabalhadores na de 7 a 15 anos para a implantação nizado em terrenos irregulares, 
sendo implementado de modo época da safra, que causa pro- total da mecanização, mas temos a reforçará mais ainda a implantação 
irreversível, especialmente na blemas sociais graves nas ci- certeza de ser um processo irre- da mecanização da colheita da cana.
região Centro-Sul. Em São dades próximas aos canaviais. versível. E sempre acompanhando a e-

volução de todos os aspectos da Paulo, a área colhida com má- Assim, a mecanização é espe- Pode-se dizer que a introdu-
cultura canavieira, a OLICANA, ção de máquinas na lavoura da ca-quinas foi de 47% em 2007 e cialmente recomendável do 
em parceria com o Sindicato Ru-na-de-açúcar teve como conse-deve ser a maior parte na safra ponto de vista de modernização 
ral de Olímpia e o SENAR, reali-qüências mais imediatas a redução 2008/2009. A mecanização da e redução de custos de pro-
zou no mês de março um curso do tempo de realização de deter-

colheita da cana-de-açúcar não dução do setor.
de capacitação para operadores minadas tarefas, da quantidade de 

só aumenta o rendimento ope- A colheita da cana-de-açúcar de colheitadeiras de cana, inclu-mão-de-obra empregada e da 
racional do procedimento como mecanizada, no entanto, exige al- sive tendo suas vagas rapida-força de trabalho residente na pro-
também reduz seu impacto am- gumas condições específicas para mente esgotadas e um próximo priedade, bem como a introdução 

de uma mudança qualitativa na de-biental, por dispensar a queima apresentar os resultados desejá- treinamento já está em fase de 
agendamento.manda por trabalhadores, na medi-de resíduos. veis: solo plano, sem falhas, redi-

                   

Olicana recolhe taxa obrigatória e oferece exames
gratuitamente a seus associados

A Olicana, a partir de decisão da diretoria, resolveu reco- A Associação dos Fornecedores de Cana da Região de 
lher a taxa obrigatória da queima da palha de cana-de-açú- Olímpia-Olicana - sempre preocupada com o bem-estar de 
car para seus associados. seus associados, ofereceu gratuitamente exames médicos, 

A Secretaria do Meio Ambiente cobra uma taxa dos pro- exigidos por Lei, para admissão de trabalhadores como; 
dutores de cana-de-açúcar, com área superior a l00 hectares, operador de máquina e cortador de cana.
para queimar seus canaviais. Essa taxa, nas safras anteriores Segundo o presidente da Olicana, Celso Castilho Ruiz, 
era paga pelo próprio produtor. “nossa Associação tem como prioridade favorecer sempre aos 

O valor da taxa deste ano é de R$ 226,84 para cada pro- nossos colaboradores. É assim que se constrói uma parceria”.
priedade acima de 100 hectares. O presidente avisa ainda que em breve, a Olicana, estará 

Esse serviço é mais uma demonstração de que a Olicana com serviços 'on-line'. “Logo teremos o site da Olicana à dis-
busca servir sempre melhor seu associado. posição dos associados”.
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Os participantes do curso em seu primeiro módulo com aulas teóricas

No final do mês de março foi capacitação destes profissionais e mais Os funcionários César de Souza Ro-
oferecido pela OLICANA (Associação uma vez, a OLICANA sai na frente cha, representando o condomínio de 
dos Fornecedores de Cana da Região prestando esse serviço aos associa- Gilberto de Domingues, e Odair José 
de Olímpia) curso capacitador para as- dos”. Cristófalo, do condomínio de Celso 
sociados e funcionários em operação O curso teve duração de 24h, divi- Castilho Ruiz, disseram que a qualifi-
de máquinas para corte mecânico da dido em três módulos. “O módulo de cação é muito importante para a segu-
cana-de-açúcar. operação e manutenção é essencial pa- rança do operador, como também, do 

A parceria entre a OLICANA, o Sin- ra esses futuros operadores. O equipa- equipamento. “Uma máquina desse 
dicato dos Produtores Rurais de Olím- mento é caro e seu melhor desempe- porte requer muita atenção e preparo 
pia e o SENAR (Serviço Nacional de nho depende de uma boa manuten- do operador e isso só foi possível gra-
Aprendizado Rural) viabilizou a vinda ção”. ças à OLICANA” asseverou Cristófolo.
do instrutor, Gastão Moraes da Silveira.

A qualificação foi oferecida a 20 pes-Para Silveira, a mecanização da co-
soas, que tiveram a oportunidade de lheita da cana-de-açúcar não só au-
operar uma máquina de corte mecâni-menta o rendimento operacional do 
co da usina Guarani. Segundo o presi-procedimento como, também, reduz 
dente da OLICANA, Celso Castilho seu impacto ambiental, por dispensar a 
Ruiz, a Associação agradece a colabo-queima de resíduos. “A colheita meca-
ração da usina e de alguns de seus ope-nizada já é uma realidade, muitos pro-
radores, que também contribuíram na dutores estão adquirindo suas máqui-
capacitação dos participantes. “Essa nas e a mão de obra, que deve ser qua-
capacitação só foi possível pela parce-lificada, pois o equipamento é de altís-
ria feita e ajuda da Guarani para as aulas simo custo, é quase que zero. Há no 
práticas”.Estado todo, uma enorme procura pela 

PARTICIPAÇÃO  EFETIVA

Olicana oferece capacitação a associados e funcionários
QUALIFICAÇÃO                             Curso oferecido deixa aptos operadores em colheita mecanizada

O módulo em prática operacional foi realizado na Usina Guarani

O instrutor Gastão Silveira
apresenta gráfico

Participantes em

contato com os

equipamentos

e  durante aula

prática para

qualificação


