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INTRODUÇÃO 

A colheita manual de cana-de-açúcar queimada vem sendo substituída pela 
colheita mecânica, geralmente cana não queimada, com aumento do plantio 
mecânico da cultura (AGUIAR et al, 2010; BRAGA JR, 2012). Esse fato 
impactou negativamente os canavieiros de colheita manual da cana (FREDO et 
al, 2012). Desde 2008 estuda-se o fato, a partir de 2009 publica-se Boletins 
Informativos aprovados como Projeto de Extensão da UNESP. 

OBJETIVO 

Informar entidades de interesse sobre as transformações na ocupação formal 
sucroalcooleira e assim colaborar para um enfrentamento da situação mais 
adequado.  

MÉTODOS 

Os dados provêm do Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal do 
Brasil, a partir da Relação Anual de Informações Sociais e do Cadastro Geral 
dos Empregados e Desempregados. Há comparação com dados de área e 
produção de cana, etanol e açúcar, da Companhia Nacional de Abastecimento. 
Trabalha-se em Excel, são interpretados e publicados mês a mês no “Boletim 
de Ocupação Formal Sucroalcooleira do Centro Sul”. 

RESULTADOS 

Em 41 boletins publicados mostrou-se 2% de aumento da ocupação total 
sucroalcooleira de 2007 a 2012. Já para os canavieiros, a queda foi de 34%, no 
mesmo período (MTE, 2013). Isso reflete os fortes efeitos da mecanização do 
setor. O grupo do projeto concedeu informações a reportagens como à Folha 
de São Paulo, à revista Globo Rural e Valor Econômico, com destaque de 
primeira página, entre outras. Os alunos participantes foram além de atores 
sociais, desenvolvidos para o tratamento de estatísticas do Brasil e fortalecidos 
em seus vínculos com a pesquisa, como um projeto de políticas públicas 
adotadas financiado pela FAPESP. Conseguiu-se acompanhar, com rapidez e 
precisão, uma importante alteração na ocupação agrícola do Centro Sul, 
fornecendo mais conhecimento para programas de recolocação e 
requalificação profissional dos canavieiros. Obrigado à Pró Reitoria de 
Extensão da UNESP. 
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