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RESUMO 

 

Rocha, F. L. R. Análise dos fatores de risco do corte manual e mecanizado da cana-de-

açúcar no Brasil segundo o referencial da Promoção da Saúde. 2007. 183 f. Tese 

(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2007. 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, com abordagem quantitativa dos dados, 

elaborada com o objetivo de analisar as situações de trabalho e de vida que podem oferecer 

riscos à saúde de trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar 

de uma usina de açúcar e álcool do interior do Estado de São Paulo. A amostra foi composta 

por 39 cortadores de cana-de-açúcar e 16 operadores de colhedeiras. Os dados foram 

coletados nos meses de julho e agosto de 2006 pela técnica de observação direta das situações 

de trabalho e das moradias dos trabalhadores e por meio de entrevistas semi-estruturadas que 

possibilitaram a identificação das percepções dos trabalhadores em relação aos problemas 

enfrentados diariamente nas lavouras canavieiras. O tempo médio de duração de cada 

entrevista foi de 20 minutos, as quais foram gravadas e posteriormente transcritas. Para a 

interpretação das falas, foi utilizada a técnica da análise do conteúdo. A pesquisa foi 

estruturada a partir do Modelo PRECEDE-PROCEED de Planejamento em Saúde (GRREN; 

KREUTER, 2005) e foram considerados os pressupostos da Teoria Social Ecológica 

(STOKOLS, 1996), da Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986) e do Modelo Revisado de 

Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2002) para a análise dos dados, o 

que possibilitou a constatação de que o adoecimento dos trabalhadores envolvidos no corte 

manual e mecanizado da cana-de-açúcar é determinado pela interação contínua entre diversos 

fatores individuais, ambientais e sociais. Entre estes fatores, destacam-se as inadequadas 



 

condições de trabalho e de moradia destes indivíduos, que vivem em situação de pobreza. Em 

relação às condições de trabalho, observamos que durante o corte manual da cana os sujeitos 

estão expostos predominantemente ao risco de ocorrência de acidentes de trabalho e ao 

aparecimento de doenças osteomusculares devido à adoção de posturas incorretas, realização 

de movimentos corporais bruscos e repetitivos e intenso esforço físico. No corte mecanizado, 

há predominância do risco de aparecimento de diversos problemas psicológicos nos 

trabalhadores, decorrentes da constante exigência de atenção e concentração e das formas de 

organização do trabalho, além do risco de ocorrência de problemas osteomusculares devido à 

longa permanência na posição sentada. Os dados obtidos possibilitaram a elaboração de um 

plano de intervenções visando a promoção da saúde dos trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador, Trabalhadores rurais, Promoção da saúde, 

Agroindústria. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Rocha, F. L. R. Analysis of the risk factors of manual and automated sugar cane cut in 

Brazil according to the referential of the Health Promotion. 2007. 183 f. Thesis (Doctoral) – 

School of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

It is about a field research, exploratory, with quantitative approach of the data, elaborated with 

the objective of analyzing the work situations and of life that can offer risks to the workers' 

health involved in the manual and automated cut of the sugar cane of a sugar and alcohol mill 

of the interior of São Paulo State. The sample was composed by 39 sugar-cane cutters and 16 

operators of harvesters. The data were collected during the months of July and August of 

2006 by the technique of direct observation of work situations and workers’ homes and 

through interviews semi-structured that made possible the identification of the workers' 

perceptions in relation to the problems faced daily in the sugar cane farming. The average 

time of duration of each interview was 20 minutes, which were recorded and later transcribed. 

For the interpretation of the speeches, the technique of the content analysis was used. The 

research was structured according to the PRECEDE-PROCEED Model of Health Program 

Planning (GREEN; KREUTER, 2005) and the presuppositions of the Social Ecological 

Theory were considered (STOKOLS, 1996), of the Social Cognitive Theory (BANDURA, 

1986) and the Health Promotion  Model (Revised) (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 

2002) for the analysis of the data, what made possible the verification that the workers' 

disease involved in the manual and automated cut of the sugar cane is determined by the 

continuous interaction among several  individual, environmental and social factors. Among 

these factors, it stands out the inadequate work and living conditions of these individuals, who 

live in poverty. Concerning to work conditions, we observed that during the manual cut of the 



 

sugar cane the workers are exposed predominantly to the risk of occurrence of work accidents 

and the emergence of osteomusculares diseases due to the adoption of incorrect postures, 

execution of abrupt and repetitive movements and intense corporal physical effort. In the 

automated cut, there is the predominance of risk of emergence of several psychological 

problems in the workers, arising from the constant demand of attention and concentration and 

in the ways of work organization, besides the risk of osteomusculares problems occurrences 

due to the long permanence in the seating position. The obtained data made possible the 

elaboration of a plan of interventions seeking the promotion of the workers' health.   

   

Key words: Occupational health, Rural workers, Health Promotion, Agribusiness. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Rocha, F. L. R. Análisis de los factores de riesgo del corte manual y mecanizado de la caña 

de azúcar en Brasil según el referencial de la Promoción de la Salud. 2007. 183 f. Tesis 

(Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2007. 

 

Se trata de una encuesta de campo, exploratoria, con abordaje cuantitativa de los datos, 

elaborada con el objetivo de analizar las situaciones de trabajo y de vida que puedan ofrecer 

riesgos a la  salud de trabajadores envueltos en el corte manual y mecanizado de la caña de 

azúcar de una planta azucarera y alcohol del interior del Estado de São Paulo. La muestra fue 

compuesta por 39 cortadores de caña de azúcar y 16 operadores de máquinas de cosecha. Los 

datos fueron colectados en los meses de julio y agosto de 2006 por la técnica de observación 

directa de las situaciones de trabajo y de las viviendas de los trabajadores y por medio de 

entrevistas semi-estructuradas que posibilitaron la identificación de las percepciones de los 

trabajadores en relación a los problemas enfrentados diariamente en los labrantíos cañavieros. 

El tiempo medio de duración de cada entrevista fue de 20 minutos, las cuales fueron grabadas 

y posteriormente transcritas. Para la interpretación de las hablas, fue utilizada la técnica de 

análisis del contenido. La encuesta fue estructurada desde el Modelo PRECEDE-PROCEED 

de Planeamiento en Salud (GREEN; KREUTER, 2005) y fueron considerados los 

presupuestos de la Teoría Social Ecológica (STOKOLS, 1996), de la Teoría Cognitiva Social 

(BANDURA, 1986) y del Modelo Revisado de Promoción de la Salud (PENDER; 

MURDAUGH; PARSONS, 2002) para  análisis de los datos, lo que ha posibilitado la 

constatación de que el adolecer de los trabajadores envueltos en el corte manual y mecanizado 

de caña de azúcar es determinado por la interacción continua entre diversos factores 



 

individuales, ambientales y sociales. Entre estos factores, se destacan las inadecuadas 

condiciones de trabajo y de vivienda de estos individuos, que viven en situación de pobreza. 

En relación a las condiciones de trabajo, observamos que durante el corte manual de la caña 

los sujetos están expuestos predominantemente al riesgo de ocurrencia de accidentes de 

trabajo y al aparecimiento de enfermedad osteomusculares debido a la adopción de posturas 

incorrectas, realización de movimientos corporales bruscos y repetitivos e intenso esfuerzo 

físico. En el corte mecanizado, hay predominancia del riesgo de aparecimiento de diversos 

problemas psicológicos en los trabajadores, decurrentes de la constante exigencia de atención 

y concentración y de las formas de organización del trabajo, allá del riesgo de ocurrencia de 

problemas osteomusculares debido a la  larga permanencia en la posición sentada. Los datos 

obtenidos posibilitaron la elaboración de un plan de intervenciones visando la promoción de 

la salud de los trabajadores. 

 

Palabras clave: Salud laboral, Trabajadores rurales, Promoción de la salud, Agroindustria. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Dentre as diversas atividades de trabalho executadas pelo homem, o trabalho rural foi 

eleito como foco do estudo ora apresentado, mais especificamente, os processos de trabalho 

nas lavouras canavieiras no que se refere ao corte de cana-de-açúcar de forma manual e 

mecanizada devido ao processo de transformação do mundo do trabalho trazido pela 

globalização, pela tendência nacional de insumos ao agronegócio no Brasil e devido às 

precárias condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores, as quais têm como conseqüência 

o adoecimento pelo trabalho.   

O Brasil atualmente conta com uma população de 184 milhões de pessoas, 87 milhões 

de trabalhadores e mais de 17 milhões de trabalhadores rurais (IBGE, 2006), sendo o setor 

sucroalcooleiro responsável pela geração de cerca de 3,6 milhões de empregos diretos e 

indiretos no Brasil, segundo a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA, 

2007a). 

 A cana-de-açúcar é originária do sudeste asiático (Tailândia, Indonésia, Cingapura, 

Vietnã) e foi trazida para o Brasil no início do período colonial pelas expedições portuguesas. 

Inicialmente, o cultivo da cana predominou no Nordeste brasileiro, espalhando-se com a ajuda 

do clima tropical quente e úmido e da mão-de-obra escrava africana pela costa do Brasil, 

principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. O açúcar produzido era então levado para a 
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Europa e, juntamente com a exploração de ouro e pedras preciosas, representava o grande 

interesse dos colonizadores portugueses (UNICA, 2007a). 

 Desde a colonização do Brasil, a cana-de-açúcar tem assumido progressivamente um 

papel importante na economia do país, sendo responsável atualmente por cerca de 1,5% do 

Produto Interno Bruto brasileiro (PIB) e transformando o Brasil no maior produtor mundial de 

cana-de-açúcar, seguido pela Índia e Austrália (UNICA, 2007a).  

A cana é cultivada em quase todos os estados brasileiros, com exceção do Acre e de 

Rondônia, sendo o Estado de São Paulo o maior produtor brasileiro de cana, açúcar e álcool, 

seguido do Paraná, Minas Gerais e Alagoas. O Estado de São Paulo possui atualmente 148 

usinas de cana-de-açúcar, responsáveis por 60% da produção nacional. Dentre as regiões 

paulistas, destaca-se a região de Ribeirão Preto, que produziu 1,7 bilhão de litros de álcool e 

quase 3 milhões de toneladas de açúcar na safra de 2006/2007, representando a maior região 

produtora de cana do país (UNICA, 2007b). 

Em média, 55% da produção de cana-de-açúcar no Brasil é transformada em álcool e 

45% em açúcar. Cada tonelada de cana tem um potencial energético equivalente ao de 1,2 

barril de petróleo. Como a cana é plantada no centro-sul e norte-nordeste do país, ocorrem 

dois períodos de safra no Brasil, sendo produzida o ano inteiro (UNICA, 2007a). 

Na safra 2006/2007, a área total colhida de cana no Brasil foi de 5,4 milhões de 

hectares, gerando uma produção de 425 milhões de toneladas de cana, 17,7 bilhões de litros 

de álcool e 29,8 milhões de toneladas de açúcar (UNICA, 2007b). 

Nos próximos anos, há estimativas de grande expansão das áreas de cultivo de cana no 

centro-sul brasileiro, processo decorrente das favoráveis perspectivas nacionais e 

internacionais de utilização do etanol como fonte limpa de combustível, em substituição aos 

combustíveis fósseis derivados do petróleo, principalmente como proposta de minimizar os 

efeitos do aquecimento global.  Segundo Balsadi (2007), colaboraram para este fenômeno a 
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ampliação de mercados internacionais consumidores de açúcar e álcool, o aumento das 

exportações de álcool após a assinatura do Protocolo de Quioto e o aumento da produção de 

carros com motores bicombustíveis no Brasil. 

Segundo dados da UNICA (2007c), na safra 2007/2008, serão implantadas 19 novas 

usinas no Centro-Sul brasileiro e mais 31 unidades na safra subseqüente; para a safra de 

2012/2013, há projeções de que a área total ocupada com cana destinada à produção de açúcar 

e álcool no Brasil totalize cerca de 8,8 milhões de hectares, elevando a produção nacional de 

cana à ordem de 727 milhões de toneladas. 

 No entanto, apesar de ser o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o Brasil detém 

o segundo lugar na produção mundial de etanol, cujo maior produtor é os Estados Unidos, os 

quais produzem o combustível a partir do milho; porém, os Estados Unidos importam mais de 

51% do etanol produzido no Brasil para ser utilizado como combustível misturado à gasolina, 

já que o etanol produzido a partir do milho tem um poder energético cerca de 8 vezes menor 

que o etanol derivado da cana-de-açúcar e exige maiores custos durante a produção 

(DANTAS; MEDINA; DIANNI, 2007). 

O grande impulso no setor sucroalcooleiro brasileiro se deve ao Pro-álcool, um 

programa de incentivo federal criado durante o regime militar com a finalidade de aumentar a 

produção de álcool combustível e sua utilização em carros fabricados no Brasil. Segundo 

Veiga Filho e Ramos (2006, p. 48), o Pro-álcool pode ser dividido em quatro fases. 

A primeira fase, de 1975 a 1978, é marcada pelo incentivo ao aumento da produção de 

etanol para utilização como combustível misturado à gasolina, por meio da instalação de 

destilarias anexas às usinas, motivado pela primeira crise mundial do petróleo, em 1973.  

A segunda fase, iniciada em 1979, também foi motivada por outra crise do petróleo, 

gerando novamente um grande aumento no preço do petróleo e foi marcada pela implantação 

de destilarias autônomas. Nesse período, o Pro-álcool atingiu seu auge devido aos elevados 
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incentivos públicos fiscais e financeiros, terminando em 1989, quando houve falta de álcool 

hidratado nos postos de combustível. 

Após este episódio, iniciou-se a terceira fase do Pro-álcool, a qual se estendeu até a 

safra 1999/2000, quando houve uma superprodução de etanol e foi marcada por preços baixos 

do petróleo no mercado internacional, desestruturação do apoio governamental e queda nos 

preços do etanol.  

A falta de investimentos federais neste período fez com que o setor sucroalcooleiro 

passasse por uma crise, necessitando utilizar recursos privados para o aperfeiçoamento do 

processo produtivo da cana através de pesquisas voltadas ao estudo de diferentes variedades 

da planta capazes de garantir maior produtividade e qualidade do álcool no mercado interno 

brasileiro (DANTAS; MEDINA; DIANNI, 2007). 

A quarta fase, a partir de 2000 e até os dias atuais, iniciou-se com a renovação do Pro-

álcool, principalmente através de ações corporativas entre diversos setores da economia, 

introdução dos veículos bi-combustíveis na frota automotiva nacional, aumento nas 

exportações de etanol e elevação de preços do petróleo no mercado mundial. 

Quando as montadoras de automóveis do Brasil começaram a produzir carros 

bicombustíveis, houve um aumento considerável da procura pelo álcool combustível, 

reaquecendo as atividades do setor e comprovando a eficiência do etanol como fonte 

energética. 

Além disso, nos últimos anos, o Governo Federal tem direcionado novos 

investimentos no setor canavieiro motivado pelos interesses dos Estados Unidos e de Países 

da União Européia em utilizar o álcool como combustível automotivo, substituindo os 

derivados de petróleo por fontes renováveis de combustíveis. 

Porém, apesar desta favorável posição do setor sucroalcooleiro no panorama atual da 

economia brasileira, os trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado da cana-de-
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açúcar estão expostos diariamente a inúmeras situações capazes de oferecer riscos à sua saúde 

física e mental durante sua atividade laboral. Estes riscos são decorrentes do ambiente de 

trabalho e de precárias condições de vida e de trabalho dos canavieiros, o que tem provocado 

o adoecimento e até mesmo a morte destes trabalhadores. 

Para realizar o corte manual da cana-de-açúcar, o trabalhador utiliza um facão e deve 

cortar a planta bem rente ao solo, realizando um conjunto de movimentos corporais que 

demandam extremo esforço físico e a adoção de posturas inadequadas, permanecendo exposto 

a diferentes condições climáticas; estes fatores têm sido associados à ocorrência de inúmeros 

acidentes de trabalho e ao adoecimento destes trabalhadores (ALESSI; SCOPINHO, 1994; 

ALESSI; NAVARRO, 1997;). 

Scopinho e Valarelli (1995) acrescentam que, entre outros fatores, o estado de saúde 

dos trabalhadores é agravado pela precariedade das condições de vida relacionadas à falta de 

saneamento básico e higiene nos locais de moradia dos cortadores de cana e pelo baixo grau 

de instrução destes indivíduos. 

O trabalho manual no corte da cana-de-açúcar, no entanto, tem sido substituído 

gradativamente nas últimas décadas pelas colhedeiras mecânicas. A mecanização das lavouras 

canavieiras ao mesmo tempo em que provoca uma diminuição dos custos da produção e um 

aumento da produtividade e da qualidade da cana colhida, é responsável por uma sensível 

piora na qualidade das relações e das condições laborais (SCOPINHO, 1995) e pela 

diminuição dos postos de trabalho (VEIGA FILHO et al, 1994). 

Segundo Silva (1981), o avanço tecnológico na agricultura subordina as forças da 

natureza e o trabalho à lógica de valorização do capital, favorecendo os capitalistas através da 

elevação dos lucros. 
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Segundo a UNICA (2007a), estima-se que, atualmente, a colheita mecanizada atinge 

cerca de 20 a 30% da área plantada no Estado de São Paulo, representando até 60% da 

produção em certas usinas. 

 A mecanização do corte da cana foi intensificada nos anos 80, num contexto de 

emergentes reivindicações sociais pela conquista de direitos trabalhistas, movimentos 

ecológicos e mudanças na legislação em defesa do meio ambiente, principalmente contra a 

prática de queimadas. 

 O corte mecanizado da cana é realizado por colhedeiras mecânicas, controladas por 

trabalhadores que possuem longas jornadas de trabalho, número reduzido de folgas e não 

realizam pausas regulares para descanso durante a jornada, permanecendo a maior parte do 

tempo sentados nas cabines das máquinas. 

Além de controlar a colhedeira durante o corte, os operadores de colhedeiras devem 

manter atenção constante no percurso a ser seguido e no caminhão no qual é depositada a 

cana cortada, atividade que exige atenção e concentração constantes e que se torna 

extremamente repetitiva no decorrer da jornada de trabalho, expondo estes trabalhadores a 

diversos riscos ocupacionais. 

Assim, ao contrário do que se pensava, a mecanização pode não estar contribuindo 

para sanear os ambientes de trabalho e minimizar os desgastes apresentados pelos cortadores 

de cana. De acordo com Scopinho (1995), a mecanização está somente imprimindo novos 

padrões de desgaste aos trabalhadores já que as máquinas são capazes de acentuar as cargas 

psíquicas decorrentes da exigência constante de atenção e concentração nos processos de 

trabalho que envolvem o corte mecanizado. 
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2. O PROBLEMA INVESTIGADO 

 

Desde que a cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil, no período colonial, o 

desenvolvimento das lavouras açucareiras baseou-se na utilização de trabalhadores para a 

realização do corte da planta. Neste período, o corte da cana era realizado por escravos, os 

quais eram explorados pelos donos das terras e possuíam péssimas condições de vida. 

Atualmente, os cortadores de cana, apesar de serem remunerados pelo seu trabalho, 

ainda enfrentam situações de exploração de sua força de trabalho, vivem em condições 

miseráveis e permanecem expostos a inúmeras situações que podem determinar seu 

adoecimento. 

O corte manual da cana-de-açúcar é um processo composto por diversas situações de 

risco à saúde dos trabalhadores, como altas temperaturas, chuvas, presença de poeiras 

provenientes da terra, da fuligem da cana e de animais peçonhentos e há um risco acentuado 

de ocorrência de acidentes de trabalho em decorrência do manuseio do facão, instrumento 

utilizado para o corte da planta e do uso inadequado de equipamentos de proteção individuais; 

além disso, o cortador realiza um conjunto de movimentos corporais que favorecem a adoção 

de posturas inadequadas e exigem extremo esforço físico (ALESSI; SCOPINHO, 1994). 

A realização deste conjunto de movimentos bruscos e repetitivos durante a jornada de 

trabalho e o intenso ritmo de trabalho imposto pelos cortadores, gradativamente, pode 

determinar o desgaste físico destes indivíduos e o aparecimento de doenças osteomusculares 

como bursites, tendinites, perda de movimentos em articulações e membros, lesões e 
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incapacidades, além de sintomas como dores musculares e articulares agudas ou crônicas em 

membros, tórax e na coluna vertebral, cansaço, fadiga, cãibras, cefaléia, desidratação, diarréia, 

oscilações da pressão arterial e dispnéia (ALESSI; SCOPINHO, 1994; BRASIL, 2001). 

A repetição de movimentos e a monotonia advinda do corte manual da cana também 

dificultam a manutenção da atenção e concentração exigidas por esta atividade, aumentando 

significativamente a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho, os quais ocorrem 

principalmente durante o manuseio do facão ocasionando ferimentos e lesões em membros 

inferiores e superiores e diversas incapacidades (ALESSI; SCOPINHO, 1994; TEIXEIRA; 

FREITAS, 2003). 

Além disso, a exposição constante à poeira proveniente do solo e à fuligem da cana 

queimada pode determinar o aparecimento de doenças respiratórias em trabalhadores 

envolvidos no corte da cana, como rinites, sinusites, bronquites e pneumonias alérgicas, 

agudas ou crônicas (ALESSI; SCOPINHO, 1994), assim como tem determinado um aumento 

da incidência destes problemas na população residente nas áreas de cultivo da cana no período 

da safra (AMRE et al, 1999).  

Os processos inflamatórios pulmonares crônicos, por sua vez, podem determinar a 

perda da capacidade pulmonar ao longo dos anos e o conseqüente aparecimento de doencas 

pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisema e atelectasia (BRASIL, 2001). 

A presença de resíduos de agrotóxicos no solo, utilizados durante o plantio da cana e a 

exposição diária aos raios solares e à fuligem da cana queimada representam outro fator de 

risco aos trabalhadores do corte da cana, podendo ocasionar o aparecimento de doenças 

cutâneas como dermatites alérgicas e de contato, dermatites crônicas, queimaduras solares e 

envelhecimento precoce (BRASIL, 2001). 

No intuito de facilitar o trabalho do cortador, a queima da cana é realizada durante a 

noite, precedendo o corte manual. O calor resultante da queima, no entanto, permanece no 
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solo e, quando o trabalhador chega na lavoura, enfrenta elevadas temperaturas decorrentes 

desse processo (ALESSI; NAVARRO, 1997), aliadas ao calor intenso característico das 

regiões de cultivo. Estes fatores têm sido associados à ocorrência de diversos sintomas, como 

mal estar geral, cefaléia, tontura, elevação da pressão arterial, desidratação e cãibras 

(ALESSI; SCOPINHO, 1994). 

Outro problema enfrentado pelos cortadores de cana nas últimas décadas é a crescente 

diminuição dos postos de trabalho e o aumento do desemprego, conseqüências da 

mecanização das lavouras canavieiras, processo decorrente da modernização e globalização 

que atinge todos os setores da economia mundial (VEIGA FILHO et al, 1994). 

O corte mecanizado da cana-de-açúcar é realizado por colhedeiras mecânicas, 

máquinas operadas por trabalhadores especializados e capazes de substituir mais de 137 

cortadores manuais funcionando em plenas condições (SCOPINHO, 1995). 

Os operadores de colhedeiras permanecem sentados nas cabines destas máquinas por 

cerca de 10 horas diárias, não realizam pausas regulares para descanso, trabalham por longos 

períodos sem folgas e enfrentam ininterruptamente ruídos e vibrações provenientes do 

movimento e funcionamento das máquinas. Além disso, a operação da colhedeira envolve um 

conjunto de atividades que exige constante atenção e concentração do trabalhador, realizando 

todo o controle da colhedeira e mantendo atenção constante no percurso a ser seguido 

(SCOPINHO et al, 1999). 

Segundo as autoras, a falta de atenção e concentração durante o corte mecanizado tem 

determinado a ocorrência de acidentes, representados principalmente por colisões e 

tombamentos das colhedeiras. 

Além dos riscos de tombamentos e colisões, Scopinho et al (1999) citam o risco de 

ocorrência de incêndios devido ao superaquecimento das colhedeiras, que funcionam 24 horas 
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por dia, parando apenas para que sejam realizados reparos e atividades de manutenção, como 

limpeza das facas de corte e de outros componentes mecânicos. 

Como o corte mecanizado é realizado ininterruptamente, há a exigência de 

trabalhadores em todos os períodos, inclusive durante a noite. O trabalho noturno e a 

alternância de turnos são outros fatores que predispõem os trabalhadores a apresentarem 

alterações no ritmo circadiano, as quais são responsáveis pelo aumento da susceptibilidade e 

agravamento de doenças e pelo surgimento de estresse, sofrimento psíquico, envelhecimento 

precoce e várias alterações orgânicas, principalmente distúrbios cardiovasculares e 

gastrointestinais (FERREIRA, 1987). 

Estes fatores também podem determinar a ocorrência de diversos problemas 

psicológicos nestes trabalhadores, como tensão e cansaço mental, o que podem favorecer 

ainda mais a diminuição do limiar de atenção e concentração do trabalhador (SCOPINHO, 

1995). 

De acordo com Novaes (2007), a expansão das áreas de cultivo e a mecanização das 

lavouras de cana-de-açúcar no Brasil nos últimos anos têm provocado diversas alterações no 

mercado de trabalho canavieiro. Um dos efeitos é a contratação de mão-de-obra qualificada 

para a supervisão e desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e produção (como 

engenheiros químicos, agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros de produção). 

Outra conseqüência da modernização no setor canavieiro, segundo o pesquisador, é a 

modificação de critérios para a seleção de trabalhadores. No corte mecanizado, há 

necessidade de contratação de trabalhadores especializados na operação das colhedeiras, 

motoristas, tratoristas, mecânicos, enquanto no corte manual os trabalhadores são 

selecionados por sua habilidade, destreza, força e resistência física, fatores diretamente 

relacionados à produtividade do cortador. 
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Os fatores descritos anteriormente são denominados por Laurell e Noriega (1989) 

como cargas de trabalho, definidas como elementos que interagem entre si e com o corpo do 

trabalhador, gerando processos de adaptação que se traduzem em desgaste, classificado como 

a perda da capacidade biológica e psíquica de realizar o trabalho. Alessi e Scopinho (1994) e 

Scopinho et al (1999), utilizando esta classificação, categorizaram as cargas laborais em: 

- cargas físicas: radiação solar, chuvas, vento, extremos de temperatura, ruídos e vibrações 

decorrentes do movimento das máquinas; 

- cargas químicas: poeira, fuligem, resíduos de agrotóxicos e outros produtos químicos 

utilizados no plantio da cana; 

- cargas biológicas: presença de insetos e animais peçonhentos nas lavouras; 

- cargas mecânicas: acidentes de trajeto e ocasionados pelo manuseio de máquinas e 

instrumentos de trabalho e risco de incêndios decorrentes do superaquecimento das máquinas; 

- cargas fisiológicas: posturas incorretas, movimentos repetitivos, esforço físico intenso, 

movimentos corporais bruscos, trabalho noturno e alternância de turnos; 

- cargas psíquicas: ritmo acelerado de trabalho, atenção e concentração constantes, ausência 

de pausas regulares, monotonia, repetitividade, pressão em relação à supervisão, total 

impossibilidade de controle da atividade de trabalho pelo trabalhador, sujeição do trabalhador 

ao controle de fiscais, ameaça de desemprego ou redução do salário. 

Segundo Marziale (1995) e Murofuse e Marziale (2005), o esforço físico durante a 

realização do trabalho aliado à falta de adoção de postura corporal adequada, ao manuseio 

individual de peso excessivo, às inadequadas formas de organização do trabalho e à falta de 

equipamentos e instrumentos não ajustáveis às características psicobiológicas dos 

trabalhadores podem provocar inúmeros tipos de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais, fatores que representam os riscos ergonômicos presentes em diversas atividades 

laborais. 
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Outro fator que tem sido considerado por diversos pesquisadores nos últimos anos 

como determinante do adoecimento de trabalhadores envolvidos no corte da cana é a forma de 

remuneração. Os cortadores de cana são remunerados por produção, ou seja, pela quantidade 

de cana cortada diariamente. Segundo Alves (2006), a remuneração por produção faz com que 

o cortador intensifique cada vez mais seu ritmo de trabalho para garantir uma remuneração 

mais elevada e seu emprego nas safras subseqüentes, o que exige demasiado esforço físico e 

leva o trabalhador a desrespeitar os limites do próprio corpo, expondo-se a sobrecargas 

constantes de trabalho. 

A Pastoral do Migrante de Guariba tem registro de 17 mortes de cortadores de cana no 

interior do Estado de São Paulo nos últimos anos, das quais três ocorreram em 2004, oito em 

2005, quatro em 2006 e duas mortes em 2007 (FACIOLI; PERES, 2007); em todos estes 

casos, há um consenso de estudiosos sobre a relação direta entre o excesso de trabalho e o 

ritmo acelerado de trabalho como a principal causa das mortes (ALVES, 2006; NASSIF, 

2007; NOVAES, 2007; ROMÃO, 2007). 

Nassif (2007) afirma que a mecanização tem levado a um aumento das exigências da 

produtividade humana no corte da cana, já que os usineiros passaram a utilizar a referência da 

produtividade das máquinas como parâmetro de exigência da quantidade de cana cortada 

manualmente, o que tem levado a uma necessidade constante de aumento do ritmo de trabalho 

e da produtividade dos cortadores, exigindo um aumento do esforço físico durante o corte da 

cana. 

Alves (2006) discute que, nos últimos anos, a produtividade do trabalhador no corte 

manual da cana tem aumentado significativamente; na década de 80, a produtividade média 

era de seis toneladas de cana por dia por homem, passando a doze toneladas por dia na última 

década. 
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Segundo Novaes (2007), o desgaste dos cortadores em decorrência do extremo esforço 

físico realizado para cumprir as exigências de intensificação do ritmo de trabalho leva a um 

aumento do risco de acidentes, pois o trabalhador extremamente cansado perde a precisão dos 

golpes do facão, tornando-se alvos fáceis de serem atingidos. 

Scopinho et al (1999) também discutiam, na década passada, que a introdução de 

colhedeiras no corte da cana alterava não apenas a forma de remuneração do trabalho, mas 

também o ritmo do trabalho, uma vez que o cortador estaria intensificando seu ritmo por 

receber o salário por produção de cana cortada e os operadores de máquinas, com salários 

fixos, teriam o ritmo intensificado pela máquina.  

Para as mesmas autoras, apesar de receberem salários fixos, não baseados na 

produção, os operadores de colhedeiras também são submetidos a intenso ritmo de trabalho, o 

qual é determinado pela máquina, impedindo que o trabalhador tenha controle sobre seu 

próprio ritmo de trabalho. 

Segundo Novaes (2007), um símbolo da “modernização dolorosa” pela qual passa o 

setor canavieiro é a distribuição de repositores energéticos e hidroeletrolíticos aos cortadores 

na busca de camuflar os sintomas decorrentes da excessiva carga de trabalho e do ritmo 

intenso imposto durante o corte da cana. 

Estas substâncias, por conterem alta concentração de carboidratos, vitaminas e 

eletrólitos, fazem com que os trabalhadores se sintam melhores e mais dispostos durante o 

trabalho e, conseqüentemente, aumentem sua produtividade, levando ao excesso de trabalho, 

de esforço físico e do ritmo imposto à atividade laboral e ao adoecimento pelo trabalho. 

Novaes (2007) também discute que, na tentativa de amenizar os problemas 

osteomusculares decorrentes das atividades que caracterizam o corte manual da cana e do 

excesso de trabalho, os trabalhadores têm utilizado altas dosagens de antiinflamatórios, muitas 

vezes por longos períodos, buscando atendimento médico somente para conseguirem 
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receituários destes medicamentos e recusando-se a serem afastados do trabalho, já que os 

afastamentos causam prejuízo financeiro aos trabalhadores à medida que estes recebem 

salários baseados em sua produção diária. 

Os afastamentos também impedem os trabalhadores de receber os incentivos 

remunerados oferecidos pelas usinas aos trabalhadores que não possuem faltas durante o mês. 

Estas e outras técnicas motivacionais adotadas pelas empresas, como bonificações para os 

trabalhadores que atingirem as metas estabelecidas (os chamados Programas de Participação 

de Resultados - PPR) e premiações aos mais produtivos têm contribuído para o aumento da 

competição entre os trabalhadores, incentivando-os a aumentarem sua produtividade. Em 

determinadas usinas, os prêmios oferecidos no final das safras aos “campeões de 

produtividade” chegam a refrigeradores, modernos aparelhos de televisão e até a carros novos 

(NOVAES, 2007). 

Como o aumento da produtividade no corte da cana presume o aumento do esforço 

físico e excesso de trabalho, conseqüentemente estes programas motivacionais podem 

contribuir para o adoecimento dos trabalhadores, sendo muito freqüente encontrar os 

“campeões de produtividade” recebendo atendimento médico em decorrência de dores 

musculares e articulares intensas, cãibras generalizadas e desidratação severa. 

Segundo a Ata de uma Audiência realizada pelo Ministério Público em Ribeirão Preto 

(BRASIL, 2005a) para a discussão das mortes de 10 cortadores de cana na safra de 2005 em 

canaviais paulistas, vários depoimentos de parentes e colegas de trabalho atestaram que as 

vítimas referiam mal-estar, cefaléia, fortes dores musculares, cãibras, dispnéia e que teriam 

sofrido diversos acidentes de trabalho que causaram incapacidades em períodos que 

antecederam as mortes.  

Nesta audiência, diversos pesquisadores e representantes sindicais e de órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais denunciaram a existência em várias usinas 
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canavieiras do interior paulista de desrespeito às leis trabalhistas vigentes, exploração da mão 

de obra, inadequadas condições laborais (longas jornadas de trabalho, falta de controle da 

produtividade pelo trabalhador, contratos de trabalho irregulares), péssimas condições de 

moradia (miséria, falta de higiene), alimentação inadequada e abuso de bebidas alcoólicas e 

outras drogas como maconha e crack para suportar o excesso de trabalho. 

Os pesquisadores também denunciaram a subnotificação de acidentes de trabalho, os 

quais geraram incapacidades nos trabalhadores, principalmente envolvendo deformidades em 

coluna vertebral. Quando buscaram auxílio da Previdência Social, as doenças e lesões 

apresentadas pelos trabalhadores não foram caracterizadas como decorrentes de acidentes de 

trabalho ou relacionadas ao trabalho, o que impediu os trabalhadores de se aposentarem, 

passando a viver em situações ainda piores àquelas enfrentadas quando cortavam cana, já que 

as lesões decorrentes dos acidentes muitas vezes tornaram os trabalhadores inaptos para 

desenvolver qualquer atividade laboral. 

Na ocasião, dois médicos que atuavam em postos de saúde de cidades próximas às 

lavouras de cana-de-açúcar, presentes na Audiência, relataram atender diariamente dezenas de 

trabalhadores apresentando desidratação severa, cãibras generalizadas, intensas dores 

musculares em membros superiores e lombares e diversas lesões decorrentes de acidentes de 

trabalho, sintomas relacionados à perda excessiva de líquidos corporais decorrentes do 

extremo esforço físico e excesso de trabalho durante o corte manual da cana. 

No intuito de minimizar estes sintomas, empregadores têm distribuído soluções ricas 

em eletrólitos aos cortadores durante as jornadas de trabalho, fazendo com que o trabalhador 

consiga aumentar sua produtividade e atingir as metas de produtividade estabelecidas, as 

quais chegam a 11 toneladas diárias; caso não atinjam esta produtividade, os trabalhadores 

não são remunerados (BRASIL, 2005a). 
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Além dos fatores relacionados às condições de trabalho que oferecem riscos à saúde 

dos trabalhadores durante o corte da cana, fatores sociais também podem estar contribuindo 

para o adoecimento destes indivíduos, como a pobreza desta população. 

A maioria dos trabalhadores envolvidos no corte da cana é pobre. Estes indivíduos, 

muitas vezes, residem em locais sem saneamento básico e água encanada, com total falta de 

higiene, apresentam um padrão nutricional que não atende às necessidades orgânicas 

individuais, possuem baixo grau de escolaridade e não possuem qualquer possibilidade de 

acesso a serviços de atenção primária à saúde, recebendo atendimento médico meramente 

curativo através do sistema público de saúde (ALESSI et al, 1989). 

A pobreza é entendida como um dos determinantes da saúde de uma população, sendo 

por este motivo um importante alvo das atenções da Organização Mundial da Saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO). Devido a esta intrínseca relação entre 

pobreza e condições de saúde, a OMS e a Organização das Nações Unidas (ONU) 

organizaram um encontro mundial em Nova Iorque, em 2000, onde foi elaborada a 

Declaração do Milênio, documento no qual constam os principais objetivos para a redução 

dos níveis de pobreza e melhoria da qualidade de vida da população mundial neste milênio 

(WHO, 2007a). 

  A pobreza pode determinar o aparecimento de doenças principalmente devido à falta 

de saneamento básico e higiene ambiental nos locais de moradia da população e a alterações 

do estado de nutrição dos indivíduos, levando a um comprometimento do estado imunológico 

e facilitando infecções e a transmissão de doenças (FRANCO-PAREDES et al, 2007), 

representando o grande determinante de AIDS, malária e outras doenças infecto-contagiosas 

em países subdesenvolvidos como a África e países da América Latina (WHO, 2007b). 

Segundo a OMS (WHO, 2003) a pobreza possui cinco dimensões centrais, as quais 

refletem a privação de capacidades humanas: dimensão humana (privação de saúde, 
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educação); dimensão econômica (renda, meio de vida, trabalho decente); dimensão política 

(diretos, participação); dimensão sócio-cultural (dignidade, status social) e dimensão de 

proteção (vulnerabilidade, riscos, falta de segurança). 

Neste sentido, a pobreza representa a privação de acesso a serviços de saúde, 

educação, cultura, lazer, sociabilidade, participação social, inadequadas condições de 

trabalho, subemprego ou desemprego, falta de segurança e conforto mínimo, exposição a 

ambientes de risco e vulnerabilidade, situações que levam à perda da dignidade humana. 

Apesar de permanecerem expostos a estes problemas, desde a década de 80 os 

trabalhadores envolvidos no corte da cana-de-açúcar no Brasil têm conquistado inúmeros 

direitos trabalhistas a partir da realização de movimentos reivindicatórios e da organização de 

sindicatos. 

Entre os principais movimentos, a Greve de Guariba representa um marco na 

conquista de direitos trabalhistas não só para cortadores de cana, mas para diversas categorias 

de trabalhadores rurais no Brasil. 

Esta greve ocorreu em 15 de maio de 1984, na cidade de Guariba, região de Ribeirão 

Preto, interior do Estado de São Paulo, devido às inadequadas condições de vida e trabalho 

dos cortadores de cana: possuíam longas jornadas de trabalho, baixos salários, meio de 

transporte inseguro, realizado em carrocerias de caminhões totalmente desprotegidas, não 

recebiam Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o corte da cana e não tinham 

qualquer garantia trabalhista ou contrato de trabalho, sendo agenciados por “gatos”, pessoas 

comissionadas pelos usineiros para arregimentar trabalhadores em outros estados brasileiros 

(GOULART, 2005). 

No referido movimento, os cortadores de cana saíram às ruas armados com facões, 

atearam fogo em carros e depredaram estabelecimentos comerciais, denunciando as condições 

de trabalho às quais estavam sendo submetidos e exigindo melhorias nas relações de trabalho, 
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o que desencadeou outras manifestações nas cidades vizinhas e despertou a atenção de órgãos 

governamentais, levando à criação de algumas garantias trabalhistas.  

Segundo Alves (1991), a Greve de Guariba possibilitou a discussão sobre as relações 

entre empregados e empregadores rurais e impulsionou a organização de inúmeros sindicatos 

de trabalhadores rurais principalmente no Estado de São Paulo, os quais têm lutado até hoje 

por direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. 

Ferrante (1992) analisa que, antes do movimento de Guariba, a resistência dos 

trabalhadores era incapaz de gerar confrontos significativos às ações dos usineiros; após a 

greve, os trabalhadores começaram de fato a lutar por seus direitos e pelo seu reconhecimento 

enquanto classe trabalhadora. O pesquisador ainda discute que, apesar das conquistas que 

marcaram a década de 80 e 90, ainda hoje muito há que se discutir sobre as condições de vida 

destes trabalhadores, principalmente sobre a miséria na qual vive grande parte dos cortadores 

de cana brasileiros. 

 Ao longo dos anos 80 e 90, movimentos como este se repetiram em diversas cidades 

brasileiras (ALVES, 1991) e, juntamente com o fortalecimento sindical no País, influenciaram 

na modificação e elaboração de diversas leis em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. 

As Convenções Coletivas de Trabalho do setor canavieiro são exemplos dessas 

conquistas e representam acordos que passaram a ser firmados no início das safras entre os 

sindicatos dos trabalhadores e as associações dos produtores rurais de cada região produtora, 

estabelecendo a forma como a cana deve ser cortada manualmente, as formas de remuneração 

e contrato de trabalho, a forma utilizada para o cálculo da quantidade de cana cortada 

diariamente, o preço a ser pago pela tonelada de cana cortada manualmente e as condições de 

trabalho que deverão ser seguidas durante o período de safra da cana-de-açúcar. 
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Apesar de existirem legalmente desde a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas 

– CLT, em 1943, somente após estas inúmeras manifestações dos trabalhadores é que as 

Convenções Coletivas passaram a estabelecer garantias mínimas aos cortadores de cana. 

Segundo o IBGE (2003), os acordos coletivos representam instrumentos de 

negociação coletiva entre um ou mais sindicatos de trabalhadores e uma ou mais empresas de 

determinada categoria econômica. 

Entre outras determinações estabelecidas pelos acordos coletivos, os cortadores de 

cana têm garantias de: 

- serem remunerados pela tonelada de cana cortada, sendo o valor da tonelada pré-

determinado e devendo ser informado ao trabalhador pelo fiscal quando da verificação da 

metragem cortada diariamente; 

- receberem salário “in itinere”, o qual representa o valor de uma hora de salário-dia acrescido 

de 50% pago pelo deslocamento do trabalhador de sua residência até as lavouras de cana; 

- receberem diárias com valores fixos para os dias em que não ocorrer trabalho em virtude de 

chuvas, ausência de queimadas ou quaisquer outras adversidades alheias à vontade dos 

trabalhadores; 

- receberem gratuitamente os instrumentos de trabalho a serem utilizados durante o corte da 

cana, devendo os mesmos ser transportados para as lavouras em compartimentos separados 

nos ônibus de transporte de trabalhadores e serem repostos sempre que necessário; 

- receberem EPI gratuitamente, os quais devem ser trocados sempre que necessário; 

- serem remunerados durante qualquer afastamento por motivo de doença; 

- receberem marmitas térmicas para colocação de alimentos a serem consumidos nos locais de 

trabalho e água potável durante toda a jornada de trabalho; 
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- terem acesso a barracas sanitárias femininas e masculinas nas lavouras e a abrigos contra 

chuvas e demais intempéries (o próprio ônibus de transporte pode servir como abrigo, 

devendo permanecer na lavoura durante toda a jornada de trabalho); 

- receberem adicionais noturnos, horas extras trabalhadas, férias e 13º salário. 

A Convenção Coletiva do Setor Canavieiro1 vigente na safra 2006/2007 em regiões do 

interior do Estado de São Paulo, estabelecida entre Sindicatos Profissionais Rurais e a 

Federação da Agricultura do Estado de São Paulo – FAESP determinaram valores entre R$ 

2,40 e R$ 3,00 pela tonelada da cana cortada manualmente, sendo maior o preço da cana de 

18 meses (primeiro corte, difícil de ser cortada que se apresenta muitas vezes deitada e 

emaranhada) e menor o valor pago pelo corte da cana de demais cortes (geralmente cana “em 

pé”, mais fácil de ser cortada). 

Além das Convenções Coletivas, outros direitos foram sendo conquistados pelos 

trabalhadores rurais brasileiros principalmente a partir dos anos 80, provocando a modificação 

e criação de leis, portarias e normas regulamentadoras específicas, nos diferentes âmbitos 

governamentais. 

No entanto, as décadas de 80 e 90 não foram somente marcadas pelas regulamentações 

trabalhistas rurais; diversas classes de trabalhadores brasileiros conquistaram inúmeros 

direitos sociais, o que também provocou a alteração de diversas leis existentes e a criação de 

leis voltadas à Saúde do Trabalhador. 

Entre as principais regulamentações destinadas à Saúde do Trabalhador citamos o 

Artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2006c), a Portaria nº 3.067 de 12/04/88 

(BRASIL, 1988), que aprova as Normas Regulamentadoras Rurais – NRR, a Norma 

Regulamentadora no 31 – NR 31 (BRASIL, 2005d), a Lei nº 8.213 de 24/07/91 (BRASIL, 

1991a), a Lei nº 8.080 de 19/09/1990 (BRASIL, 1990), a Portaria no 1.399 de 18/11/1999 
                                                 
1 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO “SETOR CANAVIEIRO”. Vigência: 01/5/2006 a 30/4/2007. 
São Paulo, 31 de maio de 2006. Disponível em: 
<http://www.faespsenar.com.br/faesp/jur/CCT_cana_2006_2007_sn.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2007. 
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(BRASIL, 1999), a Portaria no 2.437/GM de 07/12/2005 (BRASIL, 2005c), a Portaria no 

777/GM de 28/04/04 (BRASIL, 2004) e a Portaria Interministerial no 800 de 03/05/05 

(BRASIL, 2005b), que apresenta os fundamentos da Política Nacional de Segurança e Saúde 

do Trabalhador. 

 Especificamente sobre o trabalho rural, a Norma Regulamentadora de Segurança e 

Saúde no Trabalho da Agricultura - NR 31 (BRASIL, 2005d) e a Norma Regulamentadora 

Rural no 4 - NRR 4 (BRASIL, 1988) estabelecem, entre outras determinações, que: 

1. O empregador rural deve: 

- garantir aos trabalhadores condições de trabalho, higiene e conforto, promovendo melhorias 

nestas condições de modo a preservar os níveis de segurança e saúde dos trabalhadores; 

- adotar princípios ergonômicos que visem a adaptação das condições de trabalho às 

condições psicofisiológicas dos trabalhadores; 

- garantir pausas para descanso e outras medidas que preservem a saúde do trabalhador em 

atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica. 

2. As ferramentas manuais devem ser: 

- disponibilizadas gratuitamente, adequadas às características físicas dos trabalhadores e 

substituídas sempre que necessário. 

3. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

- é obrigatório o fornecimento gratuito de EPI aos trabalhadores, os quais devem ser 

adequados aos riscos decorrentes da atividade de trabalho (seguindo determinações do 

Ministério do Trabalho) e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

4. O transporte dos trabalhadores: 

- o veículo de transporte coletivo dos passageiros deve ser conduzido por motorista 

devidamente habilitado, transportar todos os passageiros sentados e possuir compartimento 

reservado para o transporte de ferramentas de trabalho. 
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5. As moradias: 

- devem possuir paredes de alvenaria ou madeira, pisos de materiais resistentes e laváveis, 

condições sanitárias adequadas, ventilação e iluminação suficientes e não exige que as casas 

tenham rede de esgoto e água encanada. 

6. Nos locais de trabalho: 

- é obrigatório o fornecimento de água potável e fresca em quantidade suficiente aos 

trabalhadores; 

- o empregador deve fiscalizar o uso correto de EPI. 

Em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, a NRR 4 considera como 

EPI todo dispositivo de uso individual destinado a preservar e proteger a integridade física do 

trabalhador, especificando detalhadamente os principais tipos de equipamentos a serem 

utilizados nas diferentes partes do corpo pelos trabalhadores para a proteção contra os 

diversos tipos de riscos ocupacionais existentes nas lavouras de cana-de-açúcar, entre os 

quais: 

I - Proteção da cabeça: 

a) chapéu de palha de abas largas e cor clara para proteção contra o sol, chuva, etc. 

II - Proteção dos olhos e da face: 

a) óculos de segurança contra poeira. 

III - Proteção auditiva 

a) protetores auriculares nas atividades em que o ruído seja excessivo (colhedeiras 

mecânicas). 

IV - Proteção das vias respiratórias: 

a) respiradores com filtros mecânicos para trabalhos que impliquem produção de poeiras. 

V - Proteção dos membros superiores: 

a) luvas e/ou mangas de proteção nas atividades em que haja perigo de lesões provocadas por 
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materiais ou objetos escoriantes, cortantes ou perfurantes (facão) e por picadas de animais 

peçonhentos. 

VI - Proteção dos membros inferiores: 

a) botas com cano longo ou botina com perneira, em locais onde exista o risco da presença de 

animais peçonhentos; 

b) perneiras em atividades realizadas em locais onde haja perigo de lesões provocadas por 

objetos cortantes, escoriantes ou perfurantes (facão). 

O Artigo 207 do Código Penal Brasileiro, título IV – Dos crimes contra a organização 

do trabalho (BRASIL, 1940), dispõe sobre o aliciamento de trabalhadores de um local para 

outro do território nacional e impõe a pena de detenção de um a três anos e multa aos 

infratores. O parágrafo primeiro do mesmo artigo ainda prevê punição sob a mesma pena para 

“[...] quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do 

território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, 

ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem [...]”. 

 Esta lei é muito pertinente no caso dos cortadores de cana, já que estes trabalhadores, 

em sua maioria, são migrantes nordestinos, que vêm para o Sudeste brasileiro em busca de 

emprego e melhores condições de vida, arregimentados pelos “gatos”, os quais mantêm 

acordos com proprietários de terras, recebendo valores fixados para cada trabalhador aliciado. 

Os “gatos” também cobram valores dos trabalhadores referentes às despesas da viagem, o que 

faz com que os trabalhadores já contraiam uma dívida antes mesmo de chegarem nos locais de 

trabalho; no final da safra, quando retornam aos seus estados de origem, estes trabalhadores 

devem novamente pagar pela viagem (RIBEIRO, 2007). Segundo o autor, no entanto, apesar 

de configurar crime, passível de punição, o aliciamento de trabalhadores rurais no Brasil 

sempre existiu e nunca um aliciador sofreu qualquer pena. 
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Para Ferreira (1986), aliciar é sinônimo de seduzir e, no caso destes trabalhadores, 

ocorre sedução porque os “gatos” convidam estes indivíduos com promessas de grandes 

oportunidades de melhorias nas condições de vida, o que traria benefícios às famílias dos 

trabalhadores. Vendo esta situação como a grande chance de alcançarem seus sonhos (vida 

melhor para suas esposas e filhos, casa própria, carro), os trabalhadores se iludem com essas 

promessas e vêm trabalhar nas lavouras canavieiras do centro-sul brasileiro. 

 Além dos problemas relacionados à saúde e às condições de trabalho e de vida dos 

trabalhadores envolvidos no corte da cana-de-açúcar no Brasil, a produção da cana tem 

ocasionado diversos problemas ambientais às áreas de cultivo, advindos principalmente da 

prática de queimadas, que antecedem o corte manual. 

Para o meio ambiente, sabe-se que as queimadas representam uma ameaça à camada 

de ozônio, colaborando com o fenômeno de aquecimento global. No Brasil, as queimadas 

ocorrem ilegalmente nas regiões de Mata Atlântica para a utilização das terras para agricultura 

e na Amazônia para a extração de madeira. Legalmente, a palha da cana-de-açúcar é 

queimada no intuito de facilitar a colheita manual, à medida que favorece o corte, aumentando 

o rendimento no trabalho e diminuindo o risco de acidentes causados pelo contato com 

animais peçonhentos (ALESSI; SCOPINHO, 1994). 

As queimadas nos canaviais, além dos danos ambientais, provocam sérias 

conseqüências às populações circunvizinhas às áreas de plantio, representando o motivo de 

instauração de diversos inquéritos e liminares judiciais principalmente a partir de 1990 na 

região de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo (SCOPINHO, 1995). 

A fuligem, representada pelos resíduos da queima da cana, fica dispersa no ar das 

cidades localizadas nas áreas de cultivo e provoca o fenômeno das “chuvas de fuligem” 

(NASSIF, 2007), o que tem levado pesquisadores a estudar a relação entre a prática de 

queimadas e o aumento da incidência de problemas respiratórios na população residente 
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nestas regiões (ARBEX et al, 2000; BOOPATHY; ASRABADI; FERGUSON, 2002; 

CANÇADO et al, 2006). Por estes estudos, foi comprovando um aumento significativo dos 

casos de asma na população exposta à fuligem da cana e no número de internações de 

crianças e idosos na época das safras. 

Buscando proteger o meio ambiente, especialistas também têm lutado para a 

modificação de leis ambientais, contra a prática das queimadas, apoiados em determinações 

internacionais, como o Protocolo de Quioto.  

O Protocolo de Quioto representa um tratado internacional pelo qual 141 países se 

comprometem a controlar a emissão de gases poluentes na atmosfera, principalmente gases 

industriais, causadores do “efeito estufa”, da destruição da camada de ozônio e do 

conseqüente aumento da temperatura global. Foi discutido e negociado em Quioto, no Japão, 

em 1997, e foi entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, propondo um calendário pelo 

qual os países desenvolvidos devem reduzir a quantidade de gases poluentes em, pelo menos, 

5,2% até 2012, em relação aos níveis de 1990. O protocolo estimula os países signatários a 

cooperarem entre si por meio de ações básicas: reformar os setores de energia e transportes, 

promover o uso de fontes energéticas renováveis, limitar as emissões de gás metano e 

proteger florestas e outros sumidouros de carbono (BRASIL, 2007a). 

No intuito de eliminar gradativamente as queimadas no Estado de São Paulo, em 19 de 

Setembro de 2002, foi assinada a Lei Estadual no 11.241, estabelecendo prazos para o fim da 

prática de queimadas em áreas mecanizáveis no Estado em 2021 e em áreas não-mecanizáveis 

em 2031 (SÃO PAULO, 2002). 

No entanto, devido às pressões de diversos países e organizações internacionais sobre 

questões ligadas ao aquecimento global e à necessidade de diminuição da queima da biomassa 

no sentido de contribuir para a preservação da Terra, em junho de 2007, em comemoração ao 

Dia Nacional do Meio Ambiente, foi assinado um protocolo junto à União das Indústrias 
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Canavieiras de São Paulo antecipando o fim da prática de queimadas no Estado para 2014 nas 

áreas mecanizáveis e 2017 nas áreas não-mecanizáveis. A antecipação foi necessária em 

decorrência do rápido avanço nas áreas de plantio da cana-de-açúcar no Estado, o que 

causaria danos ainda maiores ao meio ambiente e à saúde da população (BRITO, 2007). 

Deste modo, verificamos que os trabalhadores envolvidos no corte manual e 

mecanizado da cana-de-açúcar enfrentam inúmeras situações que oferecem riscos à sua saúde, 

os quais podem determinar o adoecimento e até a morte destes indivíduos em decorrência de 

suas atividades laborais. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

No intuito de conhecer qual o impacto das práticas de trabalho manual e mecanizada 

sobre a saúde dos trabalhadores do corte da cana-de-açúcar e identificar sua relação com o 

adoecimento destes trabalhadores, motivamo-nos a desenvolver esta investigação esperando 

que os resultados obtidos possam auxiliar na adoção de programas de promoção da saúde de 

trabalhadores da agroindústria canavieira e contribuir para a adoção de políticas públicas para 

o setor, que cresce em proporções vertiginosas no Brasil. 
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3. OBJETIVOS 

  

3.1 GERAL 

 

Analisar as situações de trabalho e de vida que podem oferecer riscos à saúde de 

trabalhadores do corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a situação de trabalho e de vida de trabalhadores do corte manual e 

mecanizado da cana-de-açúcar por meio da identificação de fatores individuais, sociais e 

ambientais que podem representar riscos à saúde destes indivíduos; 

- Avaliar a situação de trabalho e de vida de trabalhadores do corte manual e 

mecanizado da cana-de-açúcar sob a perspectiva educacional e ecológica, identificando 

fatores predisponentes, que reforçam comportamentos e fatores capacitantes que podem 

oferecer riscos à saúde; 

- Avaliar as condições políticas e administrativas relacionadas à situação de trabalho 

no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar por meio da identificação de fatores 

relacionados à organização do trabalho e às políticas de Saúde do Trabalhador no Brasil; 

- Elaborar um plano de intervenções visando a promoção da saúde de trabalhadores do 

corte da cana-de-açúcar. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

4.1 A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Até a metade do século XX, a saúde2 e a doença3 eram entendidas como fenômenos 

isolados; a saúde era definida como a ausência de doença e doença era definida como 

ausência de saúde; ao longo dos anos, no entanto, a saúde passou a ser estudada e entendida 

como um fenômeno determinado por múltiplos fatores, relacionada aos diversos aspectos da 

vida do indivíduo; a saúde deixou de ser vista como um processo meramente biológico e 

conceitos como bem-estar e qualidade de vida foram incorporados à concepção de saúde 

(PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006). 

Neste contexto, em 1974, a Organização Mundial de Saúde propôs uma nova definição 

para saúde: “saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente 

a ausência de doenças e enfermidades” (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE – 

OPAS, 1978), considerada a mais compreensiva definição de saúde existente, contemplando 

as múltiplas dimensões da saúde e provocando uma mudança no paradigma da saúde em nível 

mundial. Esta nova perspectiva surgiu a partir do referencial teórico da Promoção da Saúde 

(PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006). 

                                                 
2 Saúde: “[...] o estado de completo bem-estar físico, mental e social [...]” (OPAS, 1978) atingido pela 
manutenção de adequadas condições de vida. 
3 Doença: ausência de bem-estar físico e/ou mental, diretamente influenciada pela interação de fatores 
ambientais, sociais e individuais. 
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De fato, a preocupação com promoção da saúde tem origem com as reformas sociais e 

ambientais ocorridas no início do século XX, relacionadas às condições de higiene, habitação, 

saneamento e trabalho, as quais provocaram uma redução da morbidade e mortalidade, 

enfatizando o auto-cuidado, a auto-responsabilidade pela saúde e a necessidade de mudança 

de comportamentos no sentido de controlar doenças crônicas e contagiosas (BURNHAM, 

1984). 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 1988), a promoção da saúde é 

um processo que permite a indivíduos e comunidades aumentar o domínio sobre fatores 

determinantes da saúde e, assim, melhorá-la. Este processo exige o envolvimento de 

indivíduos e comunidades na realização de mudanças, juntamente com medidas políticas que 

visem à criação de um ambiente que conduza à saúde. 

Um dos primeiros autores a utilizar a expressão “promoção da saúde” foi Sigerist 

(1946), estabelecendo a promoção da saúde, a prevenção das doenças, a recuperação do 

enfermo e a reabilitação como os objetivos principais da Medicina.  

Goodstadt, Simpson e Loranger (1987) definem promoção da saúde como a 

manutenção e aumento dos níveis de saúde existentes, mediante a implementação de 

programas, serviços e políticas eficazes. 

 Para O’Donnell (1989), a promoção da saúde é a ciência e a arte de ajudar as pessoas a 

mudarem seus estilos de vida com o objetivo de atingir um estado ótimo de saúde, definindo 

saúde ótima como o equilíbrio da saúde física, emocional, social, espiritual e intelectual, 

atingida pela modificação do estilo de vida, o que poderá ser facilitado pela combinação de 

esforços para aumentar a conscientização, alterar comportamentos e criar ambientes que 

favoreçam práticas de boa saúde. 

Green e Kreuter (1991) definem a promoção da saúde como a combinação de apoios 

educativos e ambientais a ações e condições de vida que conduzem à saúde e influenciam os 
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seus fatores determinantes, tendo por objetivo permitir às pessoas adquirirem maior domínio 

sobre os fatores determinantes de sua própria saúde. 

 Pender (1996) afirma que promoção da saúde consiste em atividades destinadas a 

aumentar o bem-estar e a efetivar o potencial de saúde dos indivíduos, das famílias e da 

sociedade. 

 Segundo o Joint Committee on Terminology (2001), a promoção da saúde é definida 

como qualquer combinação planejada de mecanismos educacionais, políticos, ambientais e 

organizacionais que ofereça condições de vida capazes de contribuir com a saúde de 

indivíduos, grupos ou comunidades.  

Conhecido como Informe Lalonde (LALONDE, 1981), o documento canadense “A 

New Perspective on the Health of Canadians”, criado pelo governo canadense em 1974, 

originou o conceito moderno de promoção da saúde, criticando a visão biologicista da 

medicina e contribuindo para o desenvolvimento da visão multidimensional da saúde. 

Esta mudança de paradigma provocou a realização de inúmeras conferências sobre a 

promoção da saúde, nas quais foram estabelecidas suas bases conceituais e políticas em 

diversos países. 

Assim, a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde, realizada em 

Alma-Ata, em 1978, com o tema “Saúde para todos no ano 2000”, estabeleceu como meta um 

novo enfoque para a saúde, reforçando a ideologia da promoção da saúde, que culminou com 

a realização da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, 

em 1986 (OPAS, 1986). 

Nesta conferência, foi elaborada a Carta de Ottawa, que possibilita a compreensão de 

saúde não como um objetivo, mas como um recurso fundamental para a vida cotidiana e 

define promoção da saúde como “o processo de capacitação da comunidade para atuar na 
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melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

deste processo” (OPAS, 1986).  

Estes princípios influenciaram a elaboração e instituição do Sistema Único de Saúde 

no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e da promulgação da Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, introduzindo a referencial da Promoção da Saúde no Brasil (BRASIL, 1990).  

Em 1988, a Conferência de Adelaide discutiu o desenvolvimento e implantação de 

políticas públicas saudáveis, caracterizadas pelo “interesse e preocupação explícitos de todas 

as áreas públicas em relação à saúde e à eqüidade e pelos compromissos com o impacto de 

tais políticas sobre a saúde da população” (OPAS, 1988). 

Também foi estabelecida a necessidade de uma visão global e de responsabilidade 

internacionalista da promoção da saúde, obrigando países desenvolvidos a assegurar que suas 

próprias políticas públicas fossem capazes de trazer impactos positivos sobre a saúde das 

nações em desenvolvimento. 

Em setembro de 1990, o Departamento de Saúde norte-americano elaborou o “Healthy 

People 2000: National Health Promotion and Disease Prevention Objectives”, um documento 

que representa uma estratégia federal de desenvolvimento de ações capazes de melhorar a 

saúde dos norte-americanos até o final do século XX, contendo 319 objetivos agrupados em 

22 áreas de prioridade (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH HUMAN SERVICES, 2007a). 

Em 1991, em Sundsval, Suécia, ocorreu a III Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, a qual representou a primeira discussão sobre a interdependência entre a 

saúde e os múltiplos aspectos ambientais que podem determiná-la, entre os quais estruturas 

políticas e econômicas (OPAS, 1991). 

 A Conferência de Jacarta, em 1997, definiu prioridades para o campo da promoção da 

saúde, entre as quais promover a responsabilidade social com a saúde por meio de políticas 

públicas saudáveis, aumentar os investimentos no desenvolvimento da saúde num enfoque 
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multissetorial, consolidar e expandir parcerias para a saúde entre os diferentes setores e em 

todos os níveis de governo e da sociedade e transformar os indivíduos em agentes da sua 

própria saúde (OPAS, 1997). 

Na América Latina, a introdução da promoção da saúde ocorreu oficialmente com a 

Declaração de Santafé de Bogotá, em 1992, a qual, reconhecendo a relação de mútua 

determinação entre saúde e desenvolvimento, afirma que “a promoção da saúde na América 

Latina deve buscar a criação de condições que garantam o bem-estar geral como propósito 

fundamental do desenvolvimento” e tendo como desafio “transformar as relações excludentes, 

conciliando os interesses econômicos e os propósitos sociais de bem-estar para todos, assim 

como trabalhar pela solidariedade e a eqüidade social, condições indispensáveis para a saúde 

e o desenvolvimento” (OPAS, 1992). 

Em Janeiro de 2000, avaliando as metas estabelecidas no Healthy People 2000 e os 

resultados das ações implementadas no país, o Departamento de Saúde norte-americano 

elaborou o “Healthy People 2010”, um novo planejamento de ações voltadas à promoção da 

saúde e prevenção de doenças nos Estados Unidos que amplia e complementa os objetivos 

definidos no documento anterior. O Healthy People 2010 contém 467 objetivos, estabelecidos 

como prioridades no desenvolvidos de ações para melhorar a saúde de todos os americanos 

durante a primeira década do século XXI (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH HUMAN 

SERVICES, 2007b). 

Assim, a promoção da saúde representa atualmente um referencial amplamente 

utilizado para a análise e compreensão dos fatores determinantes das condições de saúde de 

indivíduos e comunidades, oferecendo subsídios para a implementação de ações voltadas à 

satisfação das necessidades através de diversas teorias e modelos teóricos (VICTOR et al, 

2005). 
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4.2 MODELO REVISADO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

No início dos anos 80, a versão inicial do Modelo de Promoção da Saúde, 

desenvolvido pela enfermeira Nola J. Pender, professora emérita da Escola de Enfermagem da 

Universidade de Michigan, Estados Unidos, apareceu na literatura de Enfermagem. 

O modelo representa a integração de perspectivas da Enfermagem e das ciências 

comportamentais para o estudo dos fatores capazes de influenciar comportamentos em saúde 

e ofereceu um guia para a exploração de complexos processos biopsicossociais que motivam 

indivíduos a desenvolver comportamentos capazes de melhorar sua saúde (PENDER, 1996). 

A versão inicial do Modelo de Promoção da Saúde foi proposta em 1987, descrevendo 

fatores perceptivos-cognitivos e modificantes para explicar comportamentos individuais em 

saúde. Esta estrutura foi reorganizada em 1996 e, em 2002, foram adicionadas novas 

variáveis, surgindo o Modelo Revisado de Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; 

PARSONS, 2002). 

Segundo as autoras, o Modelo Revisado de Promoção da Saúde é uma tentativa de 

descrever a natureza multidimensional da pessoa interagindo com seu ambiente interpessoal e 

físico para atingir a saúde, integrando vários conceitos e idéias das teorias Teoria de 

Avaliação das Expectativas e Teoria Cognitiva Social, sendo composto pelas seguintes 

categorias: 

 

Características individuais e experiências pessoais 

 Cada pessoa tem características e experiências únicas, as quais afetam suas ações e 

comportamentos. 
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- Comportamento prévio 

 De acordo com o modelo, comportamentos prévios afetam a probabilidade de 

engajamento individual em ações de promoção da saúde devido a aspectos relacionados a 

hábitos de formação, predispondo o indivíduo a automaticamente se engajar num dado 

comportamento. E a força deste hábito aumenta gradativamente cada vez que ocorre o 

comportamento, pela repetição do comportamento. 

 Comportamentos anteriores também influenciam ações de promoção da saúde através 

das percepções de auto-eficácia, dos benefícios, das barreiras e do sentimento do indivíduo 

em relação à atividade. 

 - Fatores pessoais 

 Estes fatores podem influenciar percepções, sentimentos e comportamentos em saúde; 

porém, muitos não podem ser modificados, sendo categorizados em:  

- fatores biológicos: idade, índice de massa corporal, força, agilidade, capacidade aeróbica; 

- fatores psicológicos: auto-motivação, auto-estima, percepção do estado de saúde; 

- fatores sócio-culturais: raça, cultura, educação, condição sócio-econômica. 

 

Percepções e sentimentos específicos do comportamento 

 As variáveis específicas do comportamento têm um significado especial em relação à 

motivação para um dado comportamento, sendo consideradas as categorias de maior 

importância e significância no Modelo de Promoção da Saúde. Assim, representam o centro 

das intervenções, estando sujeitas a modificações através de nossas ações. 

 - Percepção dos benefícios da ação 

 As percepções dos benefícios motivam o comportamento, estando baseadas em 

resultados pessoais de experiências anteriores ou na observação de experiências vivenciadas 

por outros. 
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- Percepção das barreiras para a ação 

 As barreiras são vistas como bloqueios mentais ou obstáculos para o desenvolvimento 

de determinados comportamentos. Consistem em percepções relacionadas à inviabilidade, 

inconveniência, dificuldade, custo ou tempo consumido de uma ação, por exemplo. Assim, 

qualquer barreira prevista pode afetar as intenções de execução e o engajamento do indivíduo 

em um dado comportamento.  

 O modelo também propõe que, quando a interpretação dos benefícios da ação é baixa 

e as barreiras são altas, a ação dificilmente ocorre. De modo contrário, quando a interpretação 

dos benefícios é alta e as barreiras são baixas, a probabilidade de ocorrência da ação é bem 

maior. 

- Percepção da auto-eficácia 

 Auto-eficácia é definida como o julgamento da capacidade pessoal de organizar e 

conduzir uma ação. Não se refere à habilidade do indivíduo, mas aos julgamentos que ele 

possui em relação a uma ação, independentemente de suas habilidades. 

 A auto-eficácia também influencia a percepção das barreiras para a ação – quanto 

maior a auto-eficácia, menor a percepção de barreiras para a ação. 

 - Sentimento relacionado à atividade 

 De acordo com o modelo, comportamentos associados a sentimentos positivos têm 

maior probabilidade de serem repetidos, enquanto aqueles associados a sentimentos negativos 

têm maior probabilidade de serem evitados. 

- Influências interpessoais 

 As influências interpessoais são percepções acerca de comportamentos, crenças ou 

atitudes de outros. Estas percepções podem ou não corresponder à realidade e incluem 

normas, suporte social e modelos. 
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- Influências situacionais 

Percepções e cognições individuais relacionadas a qualquer situação ou contexto 

facilitam ou impedem o comportamento. Assim, indivíduos são atraídos e desempenham 

tarefas e ações de maneira mais competente em situações ou ambientes nos quais eles se 

sentem seguros e tranqüilos. Portanto, ambientes interessantes são contextos desejados para o 

desempenho de comportamentos em saúde e facilitam a realização da ação. 

 

Resultado do comportamento 

 - Exigências e preferências imediatas e contrárias 

As exigências representam situações e influências sociais e ambientais que fazem com 

que os indivíduos evitem certos comportamentos, enquanto as preferências contrárias podem 

ser traduzidas como representações e sentimentos individuais contrários ou negativos em 

relação a uma determinada ação, dificultando sua realização. 

 - Compromisso com o plano de ação 

 O compromisso com o plano de ação inicia o comportamento e impulsiona o indivíduo 

para a realização da ação.  

- Comportamento de promoção da saúde 

 Representa o ponto final ou resultado da ação no Modelo Revisado de Promoção da 

Saúde e está basicamente dirigido à aquisição de resultados positivos de saúde. Quando 

particularmente integradas a um estilo de vida saudável, que contempla todos os aspectos da 

vida, os comportamentos de promoção da saúde resultam numa melhora da saúde, maior 

habilidade e melhor qualidade de vida em todas as etapas do seu desenvolvimento. 
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4.3 MODELO PRECEDE-PROCEED DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

 

O Modelo Precede-Proceed de Planejamento em Saúde (GREEN; KREUTER, 2005) 

representa uma seqüência lógica de procedimentos para a elaboração de programas de 

Promoção da Saúde. O modelo exige a utilização de diferentes teorias4 e modelos5 conceituais 

para o estudo dos inúmeros fatores considerados como determinantes das condições de saúde 

da população. 

O Precede-Proceed é o mais conhecido e utilizado modelo de planejamento de 

programas de promoção da saúde. Este modelo possui duas partes: Precede e Proceed. A 

estrutura Precede foi desenvolvida como um modelo de planejamento nos anos 70 e nos anos 

80 a estrutura Proceed foi incorporada ao modelo original, representando uma etapa de 

implementação e avaliação das intervenções (GREEN; KREUTER, 1999). 

 Na primeira fase, Precede, ocorre a identificação das prioridades e o conjunto de 

objetivos a serem implementados e avaliados na segunda fase do programa (Proceed), 

estabelecendo os critérios e o direcionamento para a implementação das ações (GREEN; 

KREUTER, 2005). 

 Segundo os autores, Precede significa predisposing, reinforcing and enabling 

constructs in educational/ecological diagnosis and evaluation (fatores predisponentes, que 

reforçam o comportamento e que capacitam o indivíduo numa abordagem educacional e 

ecológica de diagnóstico e avaliação) e Proceed significa policy, regulatory and 

organizational constructs in educational and environmental development (fatores políticos, 

administrativos e organizacionais relacionados ao desenvolvimento educacional e ambiental). 

                                                 
4 Teoria: conjunto de conceitos, definições e proposições inter-relacionadas que apresentam uma visão 
sistemática de eventos ou situações (GLANZ; LEWIS; RIMER, 2002, p. 25); arranjo sistemático de princípios 
fundamentais que oferecem uma base para explicar certos acontecimentos da vida (MCKENZIE; NEIGER; 
SMELTZER, 2005, p. 144). 
5 Modelo: representação de diversas teorias para auxiliar o entendimento de um problema específico num 
determinado contexto (GLANZ; LEWIS; RIMER, 2002, p. 27). 
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O modelo está baseado em duas perspectivas: a perspectiva ecológica e a perspectiva 

educacional. De acordo com a perspectiva ecológica, diversos fatores influenciam o estado de 

saúde da população, ocorrendo a interação entre os indivíduos e o ambiente nos quais eles 

vivem. Esta perspectiva é um dos pressupostos centrais da Teoria Social Ecológica 

desenvolvida por Daniel Stokols (STOKOLS, 1992, 1996). 

A Teoria Social Ecológica foi proposta por Daniel Stokols em 1992. O termo Ecologia 

deriva das ciências biológicas e significa, de maneira ampla, as inter-relações entre 

organismos e o meio ambiente; a Ecologia Social é vista como um modelo ou conjunto de 

princípios teóricos para o entendimento das inter-relações entre diversos fatores individuais e 

ambientais na determinação das condições de saúde dos indivíduos (STOKOLS, 1992). 

Em muitos aspectos, a abordagem social ecológica integra esforços direcionados à 

mudança de comportamentos individuais em saúde e à implementação de intervenções 

direcionadas à melhoria do ambiente físico e social, envolvendo conceitos de diferentes 

disciplinas, como Sociologia, Psicologia, Economia e Saúde Pública, propondo um modelo 

geral para o entendimento da natureza das relações humanas (STOKOLS, 1996). 

Segundo Pender, Murdaugh e Parsons (2006), os modelos ecológicos enfatizam os 

contextos social, institucional e cultural das relações entre indivíduos e o meio ambiente. 

Estes modelos também conceituam as comunidades como sistemas abertos nos quais há 

interações entre os indivíduos, bem como entre os membros da comunidade e seus ambientes. 

A perspectiva social ecológica possui certos pressupostos sobre a dinâmica da saúde 

humana e o desenvolvimento de estratégias efetivas para promover o bem-estar pessoal e 

coletivo (SALLIS; OWEN, 2002). 

De acordo com Stokols (1992, p. 07), os principais pressupostos da Teoria Social 

Ecológica são: 
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1) O bem-estar dos indivíduos é influenciado por múltiplas facetas do ambiente físico 

(geografia, tecnologia, arquitetura) e do ambiente social (cultura, economia, política); 

2) Análises da saúde e da promoção da saúde devem focalizar a multidimensional e complexa 

natureza dos ambientes humanos; 

3) Assim como os ambientes podem ser descritos quanto à sua complexidade, os indivíduos 

inseridos nestes ambientes podem ser estudados em diversos âmbitos, desde o âmbito 

individual, pequenos grupos e organizações até comunidades e populações; 

4) As relações entre indivíduos e ambientes são caracterizadas por ciclos de influência mútua 

e interdependência, de modo que aspectos físicos e sociais do ambiente influenciam 

diretamente a saúde dos indivíduos e os indivíduos modificam a ambiente através de suas 

ações individuais ou coletivas. 

Segundo Sallis e Owen (2002), a utilização de modelos ecológicos tem trazido 

inúmeras evidências científicas de que abordagens multidimensionais podem ser essenciais 

para promover a saúde da população. 

Nos Estados Unidos, nas últimas décadas, modelos ecológicos têm sido utilizados em 

diversos programas de promoção à saúde elaborados pelo governo norte-americano e 

coordenadas pelo Centers for Disease Control and Prevention – CDC para a redução e 

controle do uso de tabaco, modificação de comportamentos alimentares e direcionados à 

prática de exercícios físicos na prevenção de doenças crônicas (CDC, 2007), tópicos 

amplamente estudados por inúmeros pesquisadores (GLANZ et al. 1995; EGGER; 

SWINBURN, 1997; SALLIS; BAUMAN; PRATT, 1998; SALLIS et al. 2001). 

Também propostos pelo governo norte-americano, os documentos Healthy People 

2000 e Healthy People 2010 representam amplos planejamentos elaborados sob a perspectiva 

ecológica, com a finalidade de determinar os objetivos e prioridades de ação governamental 
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para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos norte-americanos no século XXI 

(U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2007a, 2007b). 

A perspectiva educacional propõe que pessoas aprendem continuamente com o 

ambiente e o meio social no qual estão inseridas, podendo desenvolver, individualmente ou 

coletivamente, conhecimentos e habilidades para se modificarem (GIELEN; MCDONALD, 

2002). Esta abordagem é a base da Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986). 

Assim, pessoas e ambientes interagem exercendo efeitos recíprocos uns sobre os 

outros, ou seja, pessoas influenciam seus ambientes físicos e sociais através de suas atitudes e 

comportamentos e são influenciadas pelos seus ambientes e pelos seus comportamentos 

(GIELEN; MCDONALD, 2002). 

De acordo com a Teoria Cognitiva Social, a ação humana resulta da interação 

recíproca entre o comportamento, os fatores pessoais internos, sob a forma de eventos 

cognitivos, afetivos e biológicos, e o ambiente externo, conforme descrito por Bandura (1986, 

p. 18): 

 
[...] As pessoas nem são dirigidas por forças internas nem automaticamente 
moldadas e controladas pelos estímulos internos. O funcionamento humano 
é preferencialmente explicado em termos de um modelo de reciprocidade 
triádica no qual o comportamento, os fatores pessoais e cognitivos e os 
eventos ambientais, todos (sem distinção) atuam como determinantes 
interagindo com o outro. 

 

De acordo com Bandura (1986, 1992), os principais conceitos da Teoria Cognitiva 

Social são: 

Determinismo recíproco 

 Segundo este princípio, o comportamento é dinâmico, dependente de aspectos 

ambientais e individuais e todos sofrem influências mútuas e simultâneas. Esta interação 

contínua entre as características individuais, o comportamento individual e o ambiente no qual 

o comportamento é realizado é chamada de determinismo recíproco. 
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Ambientes e situações 

 Ambiente se refere aos fatores objetivos que podem afetar o comportamento 

individual e que estão fisicamente externos ao indivíduo. Família, amigos, cônjuge, colegas 

de trabalho representam ambientes sociais. 

 Situação é a representação cognitiva ou mental do ambiente (real, imaginário ou 

distorcido) que pode afetar o comportamento do indivíduo; é a percepção individual do 

ambiente. 

Aprendizagem observacional 

 O ambiente oferece modelos de comportamento ao indivíduo, o qual pode aprender 

com outra pessoa, observando-a. A aprendizagem por meio da observação ocorre, deste 

modo, quando um indivíduo assiste às ações de outros indivíduos e aprende com as 

experiências vivenciadas por outros. 

Competência comportamental 

 O conceito de competência comportamental se baseia no pressuposto de que se um 

indivíduo está pronto para desempenhar um dado comportamento, ele deve saber o que é o 

comportamento e como deve desempenhá-lo. 

Reforço 

 Reforços positivos são respostas para o comportamento individual que aumentam a 

probabilidade de o comportamento ser repetido. Exemplo: elogiar alguém irá aumentar a 

probabilidade dessa pessoa repetir o comportamento.  

 Expectativas 

As expectativas são os aspectos antecipatórios do comportamento, chamados de 

determinantes previstos do comportamento. Assim, uma pessoa aprende que certos eventos 

são prováveis de ocorrer em resposta ao seu comportamento numa determinada situação e 

espera que estes eventos ocorram nestas situações. 
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Para comportamentos não usuais, as pessoas antecipam muitos aspectos da situação na 

qual o comportamento é realizado, desenvolvem e testam estratégias para lidar com a situação 

e antecipam o que acontecerá como resultado de seu comportamento. Deste modo, os 

indivíduos desenvolvem expectativas sobre uma situação e expectativas sobre os resultados 

do seu comportamento antes que ele realmente ocorra. Em muitos casos, este comportamento 

antecipatório reduz a ansiedade das pessoas e aumentam sua habilidade em lidar com a 

situação. 

 Incentivos 

 Os incentivos são diferentes das expectativas porque incentivos representam os valores 

atribuídos por um indivíduo a um particular resultado e influenciam o comportamento - a 

pessoa irá escolher desenvolver uma atividade que maximiza um resultado positivo ou 

minimiza um resultado negativo. 

Auto-eficácia 

 É a confiança que a pessoa sente em relação à realização de uma atividade, incluindo a 

confiança em ultrapassar as barreiras para realizar o comportamento. É o mais importante pré-

requisito para a mudança de comportamento porque influencia no esforço que é investido 

numa tarefa pelo indivíduo. 

 Auto-controle 

  Bandura (1992) propõe que o sistema de auto-controle tem diversas subfunções: 

- monitorar o próprio comportamento e determinar seus efeitos; 

- comparar o comportamento e seus resultados com os padrões pessoais, especialmente com o 

conjunto de objetivos e metas pessoais; 

- auto-gratificação, especialmente em relação às reações afetivas pessoais. 
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 A auto-eficácia tem um importante papel no auto-controle em termos de selecionar a 

extensão do comportamento para a mudança e a prática para adquirir confiança na auto-

regulação. 

 Estímulos emocionais 

 De acordo com a Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986), o excesso de estímulos 

emocionais pode inibir o aprendizado e o desempenho, já que certos estímulos provocam um 

aumento de pensamentos relacionados ao medo, desencadeando comportamentos defensivos e 

inibindo o aprendizado. 

O modelo Precede-Proceed está fundamentado em fases e procedimentos que seguem 

uma seqüência lógica de passos ou etapas, numa relação de causa e efeito, dividido em 8 

fases, conforme representado na Figura 1. 

Qualidade 
de vida

Saúde
Comportamento

Ambiente

Estratégias 

educacionais

Organização

Regulamentação

Políticas

Programa 
em Saúde

Fatores capacitantes

Fatores que reforçam 
comportamentos

Fatores Predisponentes

Avaliação 
Social

Avaliação Educacional e 
Ecológica

Avaliação 
Epidemiológica

Avaliação Política e 
Administrativa

FASE 1FASE 2FASE 3FASE 4

FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8

Avaliação dos ResultadosAvaliação do ImpactoProcesso de AvaliaçãoImplementação

O MODELO PRECEDE-PROCEED

Genética

  

Figura 1 -  Modelo Precede-Proceed de Planejamento em Saúde (GREEN; KREUTER, 2005, p. 10) 
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 O Modelo Precede-Proceed é iniciado com a determinação da principal meta ou 

resultado esperado a partir do programa de promoção da saúde, o qual é desenvolvido no 

sentido de melhorar as condições de saúde dos indivíduos, o que pode estar relacionado a uma 

melhoria da sua qualidade de vida. 

 Enfatizando fatores relacionados ao trabalho na determinação dos problemas de saúde 

dos indivíduos, em Saúde Ocupacional as metas de programas de promoção da saúde 

representam melhorias das condições de trabalho, o que é considerado capaz de causar a 

melhoria da saúde dos trabalhadores. 

 Após a definição dos resultados esperados, parte-se para a análise das necessidades e 

problemas de saúde da população (1ª fase do Precede-Proceed) e de todos os fatores 

determinantes das condições de saúde dos indivíduos (2ª, 3ª e 4ª fases do Modelo), o que 

possibilita a elaboração de intervenções em saúde, última etapa da fase de planejamento do 

programa de promoção da saúde. As demais etapas do Modelo representam a implementação 

do programa e a avaliação dos resultados alcançados.  

Assim, a etapa PRECEDE representa a avaliação das necessidades e dos problemas de 

saúde da comunidade e possui 4 etapas: Avaliação Social, Avaliação Epidemiológica, 

Avaliação Educacional e Ecológica e Avaliação Política e Administrativa (GREEN; 

KREUTER, 2005, p. 09). 

 

Fase 1: Avaliação Social 

Representa a primeira etapa do modelo e é iniciada com a determinação de uma meta a 

ser alcançada com o programa de promoção da saúde, relacionada à melhoria das condições 

de vida e saúde da população em estudo. Em saúde ocupacional, o objetivo principal da 

elaboração de programas em saúde é a melhoria das condições de trabalho e saúde dos 
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trabalhadores, sendo analisados todos os fatores relacionados ao trabalho e à vida dos 

trabalhadores que podem influenciar seu estado de saúde. 

Após a determinação de uma meta, realiza-se nesta fase um diagnóstico social da 

comunidade, determinando-se as percepções das pessoas sobre suas necessidades e identificando-

se os fatores sociais que influenciam o estado de saúde e a qualidade de vida desta população. 

Segundo Pender (1996), o meio social no qual está inserida a população e as condições 

nas quais vivem os indivíduos determinam seu bem-estar. Assim, as condições de moradia, de 

trabalho, de saúde, a condição econômica, o acesso aos serviços de saúde, educação, lazer e 

os aspectos relacionados à cultura, aos valores e às crenças da população são considerados 

fatores determinantes do bem-estar dos indivíduos; quanto melhores as condições de vida da 

população, maior será seu bem-estar, o que significa qualidade de vida (PENDER, 1996; 

GLANZ; RIMER; LEWIS, 2002).  

O termo comunidade é usado para representar uma área geograficamente delimitada e 

para descrever um grupo com características, interesses, valores e normas comuns (GIELEN; 

MCDONALD, 2002). 

Esta fase define subjetivamente a qualidade de vida da comunidade (problemas e 

prioridades), sendo importante a participação de membros da comunidade no processo de 

avaliação, num auto-estudo de necessidades e aspirações (MACKENZIE; NEIGER; 

SMELTZER, 2005). 

  

 Fase 2: Avaliação Epidemiológica 

Nesta fase, ocorre a identificação dos objetivos específicos em saúde ou os problemas 

que podem contribuir para ou interagir com os problemas sociais identificados na fase 1. Para 

isso, podem ser utilizados indicadores epidemiológicos sobre a população, como dados 

relacionados às características populacionais e aos padrões de morbi-mortalidade. 
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Outra necessidade é a avaliação dos determinantes da saúde da comunidade 

intrinsecamente relacionados aos fatores ambientais, individuais e sociais que interagem e 

influenciam o estado de saúde e a qualidade de vida da população, princípio básico da 

abordagem ecológica na promoção da saúde.  

Neste processo, são considerados fatores ambientais os fatores externos ao indivíduo, 

relacionados às condições do meio ambiente no qual está inserido o grupo em estudo e que 

podem influenciar na qualidade de vida e no estado de saúde dos indivíduos. 

Os fatores comportamentais são representados por comportamentos ou estilos de vida 

dos indivíduos que contribuem para a ocorrência dos problemas de saúde. 

Os fatores biológicos e genéticos, inerentes a cada indivíduo, apesar de muitas vezes não 

poderem ser modificados, são importantes para a elaboração de intervenções direcionadas aos 

indivíduos. 

  

 Fase 3: Avaliação Educacional e Ecológica 

Depois de selecionar os fatores individuais, ambientais e sociais que podem 

influenciar o estado de saúde da comunidade, nesta fase são identificados os fatores que 

influenciam direta ou indiretamente na probabilidade de modificação do comportamento ou 

do ambiente físico ou social da comunidade e causam um impacto direto sobre os fatores de 

risco a um dado comportamento em saúde. Estes fatores são classificados em: predisposing 

(predisponentes), reinforcing (que reforçam) e enabling (capacitantes). 

Fatores predisponentes incluem o conhecimento da população, suas crenças, valores, 

atitudes e percepções que facilitam ou dificultam a motivação para que as mudanças ocorram. 

Fatores que reforçam comportamentos são aqueles que encorajam ou desencorajam 

indivíduos a manter comportamentos em saúde, relacionados ao suporte social, às influências 
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de outros sobre a adoção de comportamentos específicos, às normas sociais e às políticas 

públicas e organizacionais. 

Fatores capacitantes são representados por fatores que facilitam ou dificultam o 

desenvolvimento de ações individuais ou organizacionais, representados pelas habilidades dos 

indivíduos e pelos recursos disponíveis e acessíveis à comunidade, como serviços de saúde, 

educação e lazer. 

A interdependência destes fatores e as condições de vida definem os determinantes das 

mudanças comportamentais e ambientais como um processo ecológico e educacional.  

O termo educacional é utilizado no que se refere ao processo natural de aprendizado 

social que ocorre diariamente em nossa vida, pelo qual tomamos consciência do nosso meio 

ambiente e passamos a exercer certo controle sobre ele, sendo diferente do processo formal de 

aprendizado que ocorre em instituições de ensino.  

O termo ecológico se refere ao determinismo recíproco que existe entre o 

comportamento humano e o ambiente no qual os indivíduos estão inseridos, sendo o ambiente 

representado pelas condições sociais e físicas de diferentes níveis (família, ambiente de 

trabalho ou de lazer, políticas públicas) que causam influências sobre a saúde dos indivíduos. 

O determinismo recíproco, associado a outros conceitos como auto-eficácia e auto-

controle são conceitos fundamentais da Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986), a qual 

permite a integração entre as fases Precede e Proceed deste modelo de planejamento, 

integrando fatores comportamentais, ambientais, predisponentes, capacitantes e que reforçam 

ações em saúde às abordagens ecológica e educacional no planejamento de programas de 

promoção da saúde. 

Nenhuma teoria é universalmente aceita como sendo capaz de explicar todos os 

fenômenos da experiência humana. É por isso que a estrutura do Precede-Proceed é baseada 

em temas comuns a diversas teorias e modelos utilizados no estudo da promoção da saúde, 
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especialmente esta fase composta por fatores predisponentes, que reforçam o comportamento 

e fatores capacitantes, presentes em muitos modelos e teorias. Assim, diversas teorias 

comportamentais podem ser utilizadas em conjunto para explicar estes fatores. 

A associação destas teorias, deste modo, permite o estudo da complexa interrelação 

entre os fatores determinantes do estado de saúde dos indivíduos. 

  

 Fase 4: Avaliação Política e Administrativa e Elaboração das Intervenções 

Nesta fase, ocorre a avaliação das políticas administrativas e organizacionais que causam 

influência direta ou indireta sobre os problemas de saúde identificados previamente. Além disso, 

ocorre o delineamento das estratégias de intervenção e o planejamento final das ações que serão 

implementadas, considerando-se a disponibilidade de recursos necessários à implantação do 

programa e as barreiras (em todos os níveis) que podem dificultar este processo.  

Assim, nesta etapa os processos de avaliação das necessidades da população e de 

planejamento das intervenções devem ser concluídos, o que representa a última fase do 

Precede. 

A avaliação das políticas administrativas e organizacionais, no entanto, representam a 

primeira fase do Proceed (policy, regulatory and organizational constructs in educational and 

environmental development), ocorrendo posteriormente as etapas de implementação e 

avaliação do programa de promoção da saúde, passos finais do Proceed. 

 A etapa PROCEED representa as fases 5 a 8 do modelo, na qual ocorre a 

implementação e avaliação do programa de promoção da saúde elaborado na fase Precede. 

 Com base no conjunto de referenciais descritos, nesta investigação buscou-se 

identificar os múltiplos determinantes das condições de saúde de trabalhadores atuantes em 

usinas sulcroalcooleiras. 
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5. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

Pesquisa de campo, exploratória, com abordagem quantitativa dos dados. 

 

5.1 ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

O contexto desta investigação foi representado por uma usina de açúcar e álcool 

localizada no interior do Estado de São Paulo, a qual possui cerca de 4.450 trabalhadores, dos 

quais 1.700 são cortadores de cana e 80 operadores de colhedeiras mecânicas. 

Na safra de 2005, a área total de colheita na usina ultrapassou 44.000 hectares, sendo 

colhidas cerca de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, das quais 52,2% foram colhidas 

manualmente e 47,8% utilizando colhedeiras mecânicas, produzindo aproximadamente 150 

milhões de litros de álcool e mais de 6.800 sacas de 50Kg de açúcar. 

Estes dados colocam a usina entre as maiores produtoras de açúcar e álcool do Brasil, 

o que, aliado à ampla disponibilidade de acesso a lavouras mecanizadas, motivou-nos a 

escolher este campo de estudo, possibilitando a análise do impacto das atividades laborais 

sobre a saúde dos trabalhadores. 

 Participaram do estudo cortadores de cana e operadores de colhedeiras e a seleção dos 

sujeitos obedeceu aos seguintes critérios: trabalhadores de ambos os sexos atuantes na safra 

de 2006 que consentiram em participar voluntariamente da pesquisa, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 
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 Todos os aspectos éticos, normalizados na Resolução 196 referente a pesquisas 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 1997), foram preservados e o projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Anexo 1). 

 A amostra foi composta por 39 cortadores de cana e 16 operadores de colhedeiras e foi 

estabelecida a partir da saturação dos dados coletados por meio de entrevistas semi-

estruturadas. 

Os procedimentos de execução da pesquisa foram executados a partir do Modelo 

Precede-Proceed de Planejamento em Saúde (GREEN; KREUTER, 2005), sendo realizadas 

todas as fases da etapa Precede; a etapa Proceed, relacionada à implementação e a avaliação 

do programa de promoção da saúde elaborado na fase inicial, será alvo de futura pesquisa a 

ser realizada juntamente com os profissionais do Serviço de Segurança do Trabalho da usina, 

uma vez que envolve ações relacionadas à organização e a gestão da empresa. 

             A execução da etapa Precede foi composta pela avaliação das situações de trabalho e 

de vida de trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar e pela 

identificação de fatores de risco relacionados ao adoecimento destes indivíduos, com a 

finalidade de subsidiar a elaboração de um Plano de Intervenções visando a promoção da saúde 

dos trabalhadores. 

 Assim, a fase 1, Avaliação Social, representou uma fase na qual foi realizado um 

diagnóstico inicial dos problemas vivenciados pelos trabalhadores, sendo realizada a coleta de 

dados no sentido de analisar as situações de trabalho e de vida dos trabalhadores. 

 Deste modo, foram analisadas as condições de moradia dos trabalhadores, as atividades 

laborais desenvolvidas durante o corte manual e mecanizado da cana, o acesso dos 

trabalhadores a serviços de saúde, educação e lazer, seus hábitos alimentares e a percepção 

dos sujeitos em relação às situações de risco à sua saúde aos quais estão expostos.  
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 Em seguida, determinou-se como meta do programa o alcance de adequadas condições 

de trabalho e de vida aos trabalhadores.  

 A fase 2, Avaliação Epidemiológica, complementa a primeira fase e foi representada 

pela análise dos dados coletados na fase da Avaliação Social, identificando-se os fatores 

individuais, sociais e ambientais que influenciam o estado de saúde dos trabalhadores. 

No sentido de facilitar a apresentação e análise dos dados, optamos pelo agrupamento 

das fases 1 e 2 do modelo, considerando a intrínseca relação entre os dados coletados. 

 Na fase 3, Avaliação Educacional e Ecológica, foram identificados fatores considerados 

capazes de modificar o comportamento dos indivíduos ou o meio social no qual estão 

inseridos, causando um impacto direto sobre os fatores de risco identificados previamente.  

 Estes fatores são classificados como predisponentes, capacitantes e fatores que 

reforçam comportamentos e requerem uma abordagem educacional e ecológica para a 

compreensão da complexa interação dos diferentes determinantes à saúde identificados nas 

fases iniciais do programa. 

 Na 4ª etapa do Precede-Proceed, representada pela Avaliação Política e Administrativa, 

foi realizada uma análise dos fatores relacionados às formas de organização do trabalho e às 

políticas de Saúde do Trabalhador no Brasil, aspectos considerados capazes de contribuir para 

a manutenção de inadequadas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores do corte da 

cana-de-açúcar. 

A representação esquemática mostrada na Figura 2 sintetiza as etapas executadas nesta 

investigação. 

 A elaboração do Plano de Intervenções visando a promoção da saúde dos 

trabalhadores do corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar representou a última fase da 

pesquisa, sendo realizada a partir dos resultados obtidos previamente. 
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5.2 TRAJETÓRIA DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados nos meses de julho e agosto de 2006 pela técnica de 

observação direta das situações de trabalho e das moradias dos trabalhadores e pela realização 

de entrevistas semi-estruturadas. 

Para a realização das observações, foi utilizado um roteiro elaborado previamente pela 

pesquisadora (Apêndice 2). As observações da situação de trabalho no corte manual da cana 

foram realizadas pelo acompanhamento de três grupos de 35 trabalhadores em três jornadas 

de trabalho, iniciadas às 7:00 horas e finalizadas às 15:20 horas. Ao término de uma das 

jornadas, foi realizada a observação das condições das moradias destes trabalhadores.  

Processo semelhante ocorreu na observação da situação de trabalho no corte 

mecanizado, realizado por operadores de colhedeiras mecânicas. Foram observados três 

grupos de 7 trabalhadores em três jornadas diurnas, iniciadas às 7:00 horas e finalizadas às 

17:00 horas. Também foram observadas as moradias dos operadores no final de um dos 

turnos de trabalho quando do regresso dos trabalhadores para casa. 

Além do registro dos dados obtidos por meio das observações, foram registradas 

imagens por meio de fotografias e filmagens das moradias dos trabalhadores e das atividades 

de trabalho durante uma jornada do corte manual e uma jornada do corte mecanizado a fim de 

ilustrar e complementar as informações coletadas. 

As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro elaborado pela autora,  

apresentado no Apêndice 3. 

Ressaltamos que os dois instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram 

submetidos ao processo de validação de conteúdo e considerados adequados aos objetivos do 

estudo pelos três pesquisadores, especialistas na área de Saúde do Trabalhador, que os 

avaliaram.  
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As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora com cortadores e com operadores de 

colhedeiras no mês de agosto de 2006, durante as jornadas de trabalho. O tempo médio de 

duração de cada entrevista foi de 20 minutos. 

Os cortadores foram abordados individualmente pela pesquisadora durante a execução 

do seu trabalho, os quais interrompiam sua atividade laboral expressando interesse em 

participar do estudo, assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido, autorizavam a 

gravação de suas falas e a entrevista era realizada, na própria lavoura. 

Na entrevista com os operadores de colhedeiras, a pesquisadora esperava que o corte 

mecanizado fosse interrompido e, individualmente, solicitava a participação dos trabalhadores 

que, também expressando interesse em participar do estudo, assinavam o termo de 

consentimento livre e esclarecido, autorizavam a gravação de suas falas e eram entrevistados. 

Os depoimentos dos sujeitos, posteriormente, foram transcritos e os conteúdos das 

falas foram analisados, possibilitando a identificação das percepções6 dos trabalhadores em 

relação aos problemas enfrentados diariamente por eles. Para a interpretação dos conteúdos, 

foi utilizada a técnica da Análise do Conteúdo proposta por Bardin (1977). Segundo a autora, 

esta técnica tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação. 

Após a transcrição das falas, foi realizada a pré-análise, representada por uma leitura 

inicial das mensagens e pela identificação das idéias centrais da cada fala. As palavras 

consideradas “chaves” foram grifadas e destacadas do texto no sentido de facilitar o 

agrupamento dos dados. As informações foram então codificadas, permitindo agregar as 

                                                 
6 Neste estudo, a utilização do termo “percepção” baseia-se nos princípios da Teoria Cognitiva Social 
(BANDURA, 1986), na qual o indivíduo constrói sua auto-estima e inúmeros auto-conceitos a partir da 
avaliação de comportamentos alheios e de seus próprios comportamentos, de acordo com seus valores e crenças, 
adquirindo conhecimentos por meio de julgamentos e interpretações pessoais; neste processo, o indivíduo 
desenvolve suas percepções. 
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mensagens em unidades para facilitar a descrição exata das características do conteúdo 

expresso nas mensagens relacionadas às questões norteadoras do estudo. 

Em seguida, foi realizada nova leitura das entrevistas e foram identificados os aspectos 

relacionados aos questionamentos, que representam os núcleos dos conteúdos das falas, o que 

permitiu nova categorização e reagrupamento dos dados, formando as seguintes categorias de 

análise, relacionadas aos modelos teóricos apresentados: 

Categoria 1 - Percepção dos riscos ocupacionais; 

Categoria 2 - Percepção da saúde; 

Categoria 3 - Percepção de hábitos de vida saudáveis. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Modelo Precede-Proceed (GREEN; KREUTER, 2005), inicialmente 

foi realizada a Avaliação Social e Epidemiológica dos fatores de risco à saúde dos 

trabalhadores do corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar. Na seqüência, foi realizada a 

Avaliação Educacional e Ecológica dos dados e, posteriormente, foram analisadas as 

condições políticas e administrativas relacionadas às situações de trabalho, representando a 

Avaliação Política e Administrativa. Com bases nos resultados obtidos nestas fases, foi 

apresentado um Plano de Intervenções visando a promoção da saúde dos trabalhadores. 

Ressaltamos que, apesar de partirmos do pressuposto de que as condições de saúde dos 

indivíduos são determinadas pela interação de múltiplos fatores individuais, ambientais e 

sociais, princípio central da Teoria Social Ecológica (STOKOLS, 1996), as atividades 

laborais que caracterizam o corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar no Brasil e as 

condições nas quais o trabalho é executado por cortadores de cana e operadores de 

colhedeiras são consideradas os principais fatores determinantes da saúde e do adoecimento 

destes trabalhadores. 
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6.1 AVALIAÇÃO SOCIAL E EPIDEMIOLÓGICA 

  

 As fases de Avaliação Social e Epidemiológica representam a identificação e análise 

dos fatores determinantes das condições de saúde dos indivíduos (GREEN; KREUTER, 

2005), o que é de fundamental importância para a compreensão dos problemas da comunidade 

(WRIGHT et al, 2006). Assim, nesta etapa, buscamos identificar os fatores individuais, 

sociais e ambientais que podem representar riscos à saúde dos cortadores de cana e 

operadores de colhedeiras, bem como analisar as percepções destes indivíduos em relação a 

situações de trabalho e de vida que podem determinar seu adoecimento.  

 

 6.1.1 FATORES INDIVIDUAIS DE RISCO À SAÚDE 

  

Na abordagem ecológica, os fatores individuais que podem influenciar o estado de 

saúde do indivíduo são representados por variáveis como sexo, idade, índice de massa 

corporal, raça, naturalidade, predisposição genética, grau de escolaridade e estado nutricional 

(GLANZ; RIMER; LEWIS, 2002). 

 Os principais dados sócio-demográficos dos trabalhadores estão apresentados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Dados sócio-demográficos dos trabalhadores envolvidos no corte manual e 
mecanizado de cana-de-açúcar. Usina de açúcar e álcool do interior do Estado de 
São Paulo – Brasil. 2006. (n=55). 

 

  CORTE MANUAL CORTE 
MECANIZADO 

  Número % Número % 

          
Trabalhadores 39 100,00% 16 100,00% 

          
Sexo 
Masculino 35 

 
89,70% 16 100,00% 

Feminino 04 10,30% - - 
Idade 
18 - 25 anos 18 46,10% 07 43,70% 
26 - 30 anos 09 23,10% 04 25,00% 
31 - 35 anos 02 5,10% 03 18,70% 
36 - 40 anos 04 10,30% 01 6,30% 
41 - 45 anos 03 7,70% 01 6,30% 
46 - 50 anos - - - - 
51 - 55 anos 02 5,10% - - 
56 - 60 anos 01 2,60% - - 
Escolaridade 
0 – 4 anos 22 56,40% 04 25,00% 
5 – 8 anos 15 38,50% 04 25,00% 
9 – 11 anos 02 5,10% 08 50,00% 
Origem 

Estado de São 
Paulo 

06 15,40% 13 81,20% 

Estados da região 
Nordeste 

33 84,60% 01 6,30% 

Outros Estados - - 02 12,50% 

   

 

 Os cortadores de cana-de-açúcar 

Na Tabela 1, constatamos que, dos 39 cortadores de cana, 35 pertenciam ao sexo 

masculino (89,7%) e quatro ao sexo feminino (10,3%), possuindo idades entre 18 e 60 anos, 

sendo que 69,2% dos trabalhadores tinham até 30 anos de idade e apenas 7,7% apresentaram 

idade superior a 45 anos. A maioria dos cortadores (84,6%) era representada por migrantes de 

Estados da região Nordeste do país e 15,4% eram oriundos do Estado de São Paulo. Em 

relação ao grau de escolaridade, 56,4% dos cortadores possuíam até quatro anos de estudo, 

38,5% estudaram de cinco a oito anos e 5,1% possuíam até 11 anos de estudo.  
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 Em relação ao estado civil, 56,4% dos cortadores eram casados, 35,9% solteiros, 5,1% 

amasiados e 2,6% separados. Todos os trabalhadores negaram realizar outra atividade 

profissional. 

As informações emitidas demonstraram que 71,8% dos cortadores desenvolviam a 

atividade há menos de seis anos, 12,8% trabalhavam no corte da cana entre seis e dez anos, 

7,7% entre onze e quinze anos e 7,7% não informaram. Em relação à quantidade de cana 

cortada diariamente, 28,2% dos cortadores admitiram cortar entre seis e oito toneladas, 33,3% 

referiram cortar entre nove e onze toneladas, 12,8% cortavam entre doze e quatorze toneladas 

diárias e 10,3% cortavam entre quinze e vinte toneladas de cana por dia; 15,4% não tinham 

informações sobre sua produtividade diária. 

Foi possível constatar que, dos trabalhadores com maior produtividade (20,5%), 

cortando entre 12 e 20 toneladas diárias de cana, todos eram homens, 75% tinham entre 21 e 

27 anos e 25% entre 34 e 37 anos. Dos 75% mais jovens, todos referiram desenvolver a 

atividade há menos de 5 anos e os demais afirmaram realizar o corte da cana entre 11 e 15 

anos.  

Assim, identificamos que no local estudado há predominância de indivíduos jovens e 

do sexo masculino, os quais possuem as maiores taxas de produtividade diária e trabalhavam 

há até 5 anos nesta atividade. Esse fato corresponde às atuais exigências relacionadas à 

contratação de mão-de-obra no corte da cana no Brasil: preferência para homens e jovens e/ou 

trabalhadores com altos índices de produtividade em safras anteriores (ALVES, 2006). 

Segundo o mesmo pesquisador, estas exigências refletem a necessidade de exclusão de 

indivíduos doentes ou incapacitados e com médias baixas de produtividade no corte manual 

da cana, tendência mundial de mercados capitalistas, que buscam a elevação dos lucros 

advindos principalmente do crescente de aumento da produtividade. 
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Em relação à década passada, a quantidade de cana cortada diariamente pelos 

trabalhadores tem aumentado drasticamente, resultado da intensificação do ritmo de trabalho 

devido às exigências de maior produtividade, fato intrinsecamente relacionado ao 

adoecimento e até à morte de cortadores de cana no interior paulista (ALVES, 2006; 

NOVAES, 2007). 

O adoecimento dos cortadores de cana tem sido relacionado principalmente ao 

conjunto de movimentos realizados durante o trabalho, exigindo posturas inadequadas e 

extremo esforço físico e gerando processos de desgaste no corpo dos trabalhadores ao longo 

dos anos (LAURELL; NORIEGA, 1989; ALESSI; SCOPINHO, 1994; ALESSI; NAVARRO, 

1997).  

Assim, trabalhadores que desenvolvem o corte da cana por muitos anos são mais 

susceptíveis à manifestação de doenças ou incapacidades relacionadas ao trabalho, 

principalmente problemas osteomusculares em decorrência da realização dos movimentos 

exigidos para o corte manual da cana-de-açúcar. 

É por este fato que há a preferência na contratação de trabalhadores jovens, os quais 

ainda não manifestam doenças decorrentes do excesso de trabalho árduo e que são 

teoricamente capazes de imprimir ritmos intensos de trabalho, possuindo altos índices de 

produtividade. 

No entanto, pesquisadores da Fundação SEADE/FUNDACENTRO identificaram que 

a maior parte dos acidentes de trabalho no meio rural envolvem indivíduos jovens, com idades 

entre 20 e 24 anos (TEIXEIRA; FREITAS, 2003). 

Essa constatação pode ser justificada pelo fato de que, para alcançarem alta 

produtividade, estes indivíduos trabalham cada vez mais e em ritmo acelerado, o que dificulta 

a manutenção dos níveis de atenção durante o corte da cana e predispõe à ocorrência de 

acidentes, principalmente durante o manuseio do facão (ALESSI; SCOPINHO, 1994). 
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Outra realidade encontrada nas lavouras canavieiras do sudeste e centro-oeste 

brasileiro é o predomínio de migrantes nordestinos. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios realizada em 2005, a composição da Região Nordeste continua 

mostrando os efeitos das saídas históricas de sua população em busca de melhores condições 

de vida em outras áreas do País, deslocando-se, principalmente, em busca de melhores 

oportunidades de trabalho (BRASIL, 2006). 

Estes indivíduos migram de regiões muito pobres do Nordeste brasileiro para regiões 

produtoras de cana-de-açúcar em busca de melhores oportunidades de emprego e de vida, 

aliciadas por “gatos” que são remunerados pelos proprietários das grandes usinas para 

arregimentarem trabalhadores para realizarem o corte da cana (RIBEIRO, 2007). 

De acordo com o mesmo autor, ao chegarem nas lavouras, porém, o que os 

trabalhadores encontram são condições de trabalho degradantes, enfrentando longas jornadas 

e remuneração baixíssima, sem qualquer garantia trabalhista. Além disso, estes trabalhadores 

passam a viver em cidades dormitórios localizadas a cerca de vinte quilômetros de distância 

das usinas, residindo em alojamentos precários, sem mínimas condições de higiene e 

habitação (KONDA, 2006). 

Segundo Novaes (2007), os trabalhadores nordestinos possuem um perfil condizente 

com a atividade a ser realizada no corte manual da cana por terem sido socializados num meio 

no qual existe trabalho pesado e exploração da mão-de-obra, condições semelhantes àquelas 

encontradas nos canaviais. 

Além disso, Novaes (2007) discute que estes migrantes são mais tolerantes em relação 

ao descumprimento de leis trabalhistas e são mais dedicados ao trabalho porque vêem nesta 

situação uma oportunidade de emprego, muitas vezes inexistente em suas regiões de origem, 

sendo gratos aos empregadores. 
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O Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região na qual está localizada a usina 

estudada aponta que, atualmente, existem cerca de oito mil migrantes nordestinos no corte da 

cana (AZEVEDO, 2007). 

Essa maciça migração na época da safra da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo é 

responsável pelo inchaço destas cidades dormitório, gerando sérios problemas sociais, como 

dificuldade e até impossibilidade de acesso a serviços de saúde. 

Um exemplo desta realidade é a cidade de Palmares Paulista, localizada na região 

noroeste do Estado de São Paulo, que possui cerca de três mil habitantes e, durante a safra, 

sua população chega a nove mil habitantes, fenômeno que leva a uma superlotação de escolas 

e postos de saúde (KONDA, 2006) e à diminuição de postos de trabalho, contribuindo para o 

empobrecimento da população. Isso porque as verbas federais e estaduais advindas da 

arrecadação de impostos não são repassadas a estas cidades dormitório, sendo destinadas aos 

municípios onde estão localizadas as usinas, impossibilitando os governos municipais destas 

localidades de atenderem às necessidades básicas da população. 

 

 Os operadores de colhedeiras 

 Em relação aos 16 operadores de colhedeiras, constatamos que todos eram homens e 

apresentavam entre 18 e 45 anos de idade, sendo que 43,7% tinham até 25 anos, 25% até 30 

anos, 18,7% até 35 anos e 12,6% até 45 anos. Em relação ao grau de escolaridade, 25% dos 

operadores referiram ter estudado até quatro anos, 25% até oito anos e 50% dos trabalhadores 

admitiram ter estudado entre nove e onze anos, o que corresponde ao ensino médio (concluído 

ou não). 81,2% dos operadores eram naturais do Estado de São Paulo e 18,8% eram 

indivíduos oriundos de outros estados brasileiros.  

 Além disso, 62,5% dos operadores referiram apresentar de um a três anos de atuação 

na função, 25% entre quatro e seis anos e 12,5% entre sete e dez anos como operadores de 
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colhedeiras mecânicas. Antes de atuarem nesta atividade, 37,5% dos operadores referiram ter 

trabalhado em lavouras (cana, laranja, milho) e 31,2% admitiram ter sido tratoristas ou 

motoristas de maquinários agrícolas. Nenhum trabalhador tinha informação sobre a 

quantidade de cana cortada diariamente pelas máquinas. 

 Assim, constatamos que na usina estudada todas as colhedeiras são operadas por 

homens e há o predomínio de trabalhadores jovens (87,4% possuíam idade entre 18 e 35 anos) 

e oriundos do Estado de São Paulo, tendo a maioria (87,5%) entre um e seis anos de atuação 

na função. 

 Além disso, foi possível verificar que o nível de escolaridade dos operadores de 

colhedeiras é superior ao dos cortadores; enquanto 56,4% dos cortadores estudaram até quatro 

anos, 50% dos operadores estudaram de nove a onze anos.  

 Este fato decorre das habilidades exigidas para a operação das máquinas, obrigando os 

trabalhadores a saberem ler e escrever, possuírem carteira de habilitação especial, cursos 

técnicos ou serem treinados para a realização desta atividade. 

 Assim, o grau de escolaridade pode determinar a atividade laboral desenvolvida pelo 

trabalhador, o que significa que indivíduos com menor grau de escolaridade e especialização 

acabam desenvolvendo atividades que exigem grande esforço físico, como o corte da cana, 

ficando mais expostos às cargas fisiológicas do trabalho (LAURELL; NORIEGA, 1989) e ao 

aparecimento de doenças relacionadas a tais cargas, como as doenças osteomusculares 

(ALESSI; SCOPINHO, 1994).  

 Diferentemente, trabalhadores com maior grau de escolaridade desempenham funções 

que exigem menor esforço físico e maior nível de atenção e concentração, como ocorre com 

os operadores de colhedeiras, o que os expõe ao risco maior de aparecimento de doenças 

relacionadas às cargas psíquicas de trabalho (LAURELL; NORIEGA, 1989), como estresse, 

tensão, nervosismo e depressão (SCOPINHO, 1995; SCOPINHO et al, 1999). 
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 Azevedo (2007) discute que a mecanização das lavouras de cana-de-açúcar requer a 

contratação de mão-de-obra especializada não somente para a operação das colhedeiras, mas 

para a condução de tratores e caminhões que transportam a matéria-prima e mecânicos 

especializados em manutenção e reparo de máquinas agrícolas e eletrônica veicular.  

A necessidade de mão-de-obra especializada no campo advinda da introdução de 

tecnologias no setor agrícola é, deste modo, um fator que contribui para a contratação de 

numerosos postos de trabalho; porém, a utilização de colhedeiras no corte da cana significa, 

ao mesmo tempo, a demissão de centenas de cortadores, contribuindo também para o aumento 

do desemprego no país e o agravamento da pobreza destes trabalhadores. 

 Sumarizando as características sócio-demográficas dos trabalhadores, constatamos 

que, entre os cortadores, há predomínio de homens e jovens, os quais são migrantes 

nordestinos, possuem baixo nível de escolaridade, têm elevada produtividade diária e cortam 

cana há menos de cinco anos. Já entre os operadores de colhedeiras, também predominam 

trabalhadores do sexo masculino, jovens e com pouco tempo na função (menos de seis anos); 

porém, possuem nível educacional mais elevado em relação aos cortadores e são oriundos da 

região na qual se localiza a usina ou outras regiões do Estado de São Paulo. 

 

6.1.1.1 A alimentação dos trabalhadores 

 

Em relação aos hábitos alimentares, todos os cortadores referiram realizar três 

refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar.  

Foi observado que o café da manhã era servido pela usina durante o transporte dos 

trabalhadores para as lavouras, por volta das seis horas, sendo composto por um copo de 

200ml de leite com café e um pão de 50g com margarina. Após ingerir o café da manhã, os 
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cortadores também recebiam saquinhos contendo 200ml de uma solução rica em eletrólitos e 

carboidratos para ser consumida durante o trabalho.  

Durante a observação da jornada de trabalho, constatamos que todos os cortadores 

eram obrigados pelos líderes dos grupos a realizar uma pausa para almoço entre 10:30 horas e 

11:30 horas, obedecendo determinação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

Neste momento, era colocada uma tenda de lona a partir de uma adaptação feita em uma das 

laterais dos ônibus de transporte. Os cortadores, então, paravam sua atividade laboral e se 

dirigiam para esta tenda, retiravam os equipamentos de proteção individual, lavavam as mãos, 

sentavam-se sobre seus garrafões de água e se alimentavam. Alguns trabalhadores não 

utilizavam a tenda para sua refeição, preferindo almoçar debaixo de árvores ou em qualquer 

outro local da lavoura. A Figura 3 mostra o local de almoço dos cortadores. 

 

 

Figura 3 - Ônibus de transporte e tenda adaptada para o almoço dos trabalhadores 

 

 Esta refeição era representada principalmente pela ingestão de feijão, arroz, macarrão 

e farinha de mandioca, não sendo observada a presença de carnes, legumes ou verduras na 

maioria das marmitas dos trabalhadores.  

No jantar, todos os trabalhadores referiram ingerir rotineiramente os mesmos 

alimentos consumidos no almoço. 
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Analisando a composição diária da dieta destes trabalhadores, chama-nos a atenção a 

mínima quantidade ou ausência de ingestão de vegetais e carnes, o que pode desencadear um 

importante déficit nutricional de vitaminas, sais minerais e proteínas, elementos essenciais a 

todas as atividades metabólicas humanas. 

Sendo fundamentais ao organismo humano, dietas pobres em proteínas, carboidratos, 

vitaminas e minerais podem comprometer a saúde do ser humano e predispor ao aparecimento 

de doenças (WHO, 2007b). 

O conjunto de movimentos corporais realizados pelos trabalhadores durante o corte 

manual da cana demanda uma intensa atividade muscular, o que requer grande oferta de 

nutrientes e oxigênio. Caso não haja oferta suficiente destes elementos, o funcionamento do 

sistema músculo-esquelético fica comprometido, o que predispõe ao estresse e à fadiga 

osteomuscular e, conseqüentemente, à ocorrência de lesões (SIMÃO, 2004). 

Os operadores de colhedeiras também referiram realizar três refeições diárias (café da 

manhã, almoço e jantar) e ingerir todos os tipos de alimentos, incluindo carnes, legumes e 

verduras; porém, não foi possível visualizar suas marmitas devido às rápidas pausas realizadas 

para a manutenção das máquinas, momentos nos quais os trabalhadores realizavam sua 

refeição. Foi observado que estes trabalhadores não recebem café da manhã durante seu 

transporte para o campo. 

Assim, frente às informações emitidas pelos operadores, parece que a dieta destes 

trabalhadores contém uma variedade maior de nutrientes, oferecendo condições mais 

adequadas ao bom funcionamento dos sistemas corporais. Além disso, no corte mecanizado, o 

trabalhador permanece sentado durante toda a jornada de trabalho, o que não exige grandes 

dispêndios de energia como no corte manual. 

A nutrição mais adequada e a menor necessidade de nutrientes faz com que o corte 

mecanizado exponha os trabalhadores ao menor risco de serem acometidos por doenças 
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físicas. No entanto, a necessidade constante de concentração e atenção durante a operação das 

máquinas e as longas jornadas de trabalho sem pausas regulares, características do trabalho 

durante o corte mecanizado, são fatores predisponentes ao aparecimento de problemas 

psicológicos, como tensão, nervosismo, cansaço mental e estresse nestes trabalhadores 

(SCOPINHO et al, 1999). 

 

6.1.2 FATORES AMBIENTAIS DE RISCO À SAÚDE 

 

Na abordagem ecológica da Promoção da Saúde, os fatores ambientais que oferecem 

riscos à saúde dos indivíduos são representados pelos aspectos relacionados ao ambiente 

físico, como condições climáticas, características geográficas, condições de saneamento 

básico e infra-estrutura (PENDER, 1996; GLANZ; RIMER; LEWIS, 2002). 

 

6.1.2.1 O ambiente de trabalho 

 

As observações diretas realizadas nos locais de trabalho e nos locais de moradia dos 

cortadores de cana e operadores de colhedeiras possibilitaram a constatação da existência de 

diversos fatores ambientais que podem influenciar no adoecimento destes trabalhadores. 

A usina estudada localiza-se no interior do Estado de São Paulo, região caracterizada 

por intensa radiação solar o ano inteiro, elevadas temperaturas durante a primavera e verão, 

quando há maior concentração de chuvas, e inverno ameno e seco (CENTRO INTEGRADO 

DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS - CIIAGRO, 2007).  

Durante o período de safra na região, que compreende os meses de abril a novembro, 

os trabalhadores envolvidos no corte da cana enfrentam diferentes condições climáticas, 
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expostos a temperaturas elevadas, a intensa radiação solar, umidade, chuva, vento, poeiras 

decorrentes do corte e fuligem proveniente da queima, que precede o corte manual. 

A radiação solar e o calor intenso, associados à constante sobrecarga de trabalho 

durante o corte manual da cana, provocam nos trabalhadores uma perda acentuada de líquidos 

corporais e eletrólitos, o que tem sido relacionado à ocorrência de diversos sintomas e 

problemas de saúde, entre os quais mal estar geral, síncope, elevações dos níveis da pressão 

arterial, cefaléia, desidratação e cãibras (ALESSI; SCOPINHO, 1994; ALESSI; NAVARRO, 

1997). 

O calor resultante da queima da cana, realizada pela usina estudada no período 

noturno, atendendo às determinações do Decreto Estadual no 47.700 de 11 de março de 2003 

(SÃO PAULO, 2002), permanece no solo e, quando o trabalhador chega na lavoura, enfrenta 

elevadas temperaturas decorrentes desse processo, o que potencializa os efeitos nocivos à 

saúde provocados pela intensa radiação solar e pelo calor constante nas lavouras (ALESSI; 

NAVARRO, 1997). 

A queima da cana precede o corte manual e é realizada no intuito de facilitar o 

trabalho e aumentar a produtividade do cortador. Este processo também acarreta o acúmulo de 

fuligem no solo, o que, aliado à poeira decorrente do corte manual (à medida que o 

trabalhador corta a planta, o facão atinge a terra e há formação de poeira intensa), pode 

determinar o aparecimento de diversos tipos de doenças respiratórias e dermatites pela 

exposição constante das vias respiratórias e da pele do rosto, pescoço e membros superiores 

dos trabalhadores a estes fatores (ALESSI; SCOPINHO, 1994; AMRE et al, 1999). A Figura 

4 mostra a deposição de fuligem no solo decorrente da queima da cana. 
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Figura 4 - Fuligem acumulada no solo após a queima da cana 

 

Tendo permanecido durante várias jornadas de trabalho analisando as atividades 

laborais, observamos que, à medida que cortavam a cana, os trabalhadores iam ficando 

irreconhecíveis, com as roupas completamente sujas e a pele do rosto parecendo ter sido 

pintada com carvão; não conseguíamos distinguir mulheres de homens a não ser quando 

retiravam os equipamentos de proteção, chapéus e lenços do pescoço.  

Além disso, foi possível sentir os efeitos da constante exposição ao calor e à radiação 

solar ao longo do dia: gradualmente, aumentava a sensação de moleza e cansaço 

generalizados, associada à irritação das vias aéreas em decorrência da poeira e da fuligem. Por 

volta das 14:00, nossas roupas estavam imundas, sentíamos a pele suja, áspera e ressecada, os 

lábios apresentavam microfissuras e era insuportável permanecer sob o sol; o calor começava 

a provocar irritação e a transpiração era constante; freqüentemente instilávamos soro 

fisiológico nas narinas e ingeríamos água abundantemente, sentindo as vias aéreas 

extremamente ressecadas; ao assoar o nariz, percebíamos a saída de poeira misturada à 

secreção. 

Numa tarde, foi possível verificar pequeno sangramento nasal quando da higienização 

e umidificação das narinas. Além disso, no final das jornadas, sofremos episódios de cefaléia 

leve e era freqüente a sensação de fraqueza e sono, o que nos deixava sem qualquer 
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disposição e exigia demasiado esforço para mantermos a atenção necessária à continuação do 

trabalho de observação. 

Para os trabalhadores, estes efeitos durante a realização do corte manual da cana 

traduziam-se na diminuição acentuada do ritmo de trabalho ao longo da jornada, 

principalmente após a ingestão do almoço, e na realização de diversos intervalos para 

descanso no período da tarde. Foi possível observar que, no período da manhã, os 

trabalhadores conversavam e cantavam durante o trabalho, executado num ritmo acelerado e 

quase sem pausas; à tarde, o silêncio era quase total nas lavouras e o ritmo de trabalho 

diminuía visivelmente. 

Este fato demonstra a fadiga do trabalhador ao longo da jornada em decorrência da 

associação de diversos fatores ambientais, individuais (como alimentação inadequada) e do 

intenso esforço físico exigido pelo corte manual. 

A fadiga, por sua vez, predispõe à ocorrência de acidentes de trabalho porque dificulta 

a manutenção dos níveis de atenção exigidos durante o corte manual (ALESSI; SCOPINHO, 

1994). Além disso, a fadiga osteomuscular favorece a ocorrência de diversas lesões, já que a 

carga de trabalho realizada excede aos limites suportáveis pelo organismo do indivíduo 

(SIMÃO, 2004). 

Segundo a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2001), as principais 

infecções e doenças respiratórias decorrentes da exposição diária de trabalhadores a poeiras 

orgânicas são: rinite alérgica e crônica, sinusite, pneumonite e doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas, como asma e todos os tipos de bronquite. 

Outro fator que pode determinar o surgimento de doenças respiratórias e cutâneas nos 

cortadores de cana é a presença de resíduos de agrotóxicos no solo, utilizados durante o 

plantio da cana para evitar perdas na produção ocasionadas por pragas (ALESSI; 

SCOPINHO, 1994). 
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Entre as principais doenças cutâneas relacionadas à exposição de trabalhadores rurais 

à radiação solar e ao contato com substâncias químicas destacam-se a dermatite alérgica de 

contato e as dermatites e queimaduras solares, além de envelhecimento precoce (BRASIL, 

2001). 

O processo precoce de envelhecimento da pele foi observado durante as entrevistas, 

momentos nos quais foi possível constatar que a pele do rosto dos cortadores possui 

alterações de pigmentação, manchas hipercrômicas e aspecto rugoso, além de diversas 

microlesões causadas pelas ponteiras da cana durante o corte. 

Por permanecerem a maior parte do tempo dentro das cabines fechadas das máquinas e 

por não ocorrer a queima da cana antes da colheita mecanizada, os operadores de colhedeiras 

estão menos susceptíveis ao aparecimento de problemas respiratórios e dermatológicos, já que 

não se expõem por longos períodos e de maneira tão intensa à poeira, fuligem e resíduos de 

agrotóxicos. 

A presença de insetos e animais peçonhentos nas lavouras também é bastante comum, 

o que pode causar acidentes e injúrias nos cortadores (ALESSI; SCOPINHO, 1994), 

principalmente quando a cana é colhida crua, ou seja, quando não há a queima previamente, o 

que é proibido em áreas próximas a reservas ecológicas, rodovias, ferrovias e dentro do 

perímetro urbano dos municípios (SÃO PAULO, 2002). 

O contato com animais peçonhentos foi responsável por cerca de 15% dos acidentes 

entre trabalhadores rurais ocorridos no Estado de São Paulo no período de 1997 a 1999, 

conforme levantamento realizado por pesquisadores da Fundação Seade (TEIXEIRA; 

FREITAS, 2003), dados que corroboram com resultados de outros estudos envolvendo 

cortadores de cana (ALESSI; SCOPINHO, 1994; SCOPINHO; VALARELLI, 1995). 

A associação dos diferentes fatores ambientais potencializa os processos de morbidade 

descritos, já que os trabalhadores estão expostos diariamente a todos estes determinantes. 
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6.1.3 FATORES SOCIAIS DE RISCO À SAÚDE 

 

Na perspectiva ecológica da Promoção da Saúde, os fatores sociais que influenciam as 

condições de saúde de indivíduos ou comunidades são representados pela condição de 

moradia, de trabalho e de lazer, pela condição econômica, pela acessibilidade aos serviços de 

saúde e pela cultura, valores e crenças da população, condições que representam o meio social 

no qual está inserida a população (GLANZ; RIMER; LEWIS, 2002; PENDER, 1996). 

 

6.1.3.1 As condições de moradia 

 

Em relação às condições de moradia, foi observado que todos os trabalhadores 

moravam em pequenas cidades nos arredores das lavouras e eram transportados para o campo 

em ônibus totalmente fechados, veículos que permitiam que todos viajassem sentados, eram 

conduzidos por motoristas habilitados (geralmente os líderes dos grupos) e possuíam locais 

separados de armazenamento das ferramentas de trabalho, refrigerador com água filtrada e 

reservatórios de água não potável (para lavagem das mãos e ferramentas de trabalho), 

atendendo às exigências da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura – NR 31 (BRASIL, 2005d). 

Também atendendo às exigências da NR 31, foi observado que as moradias dos 

trabalhadores localizavam-se nas periferias das cidades, em bairros asfaltados e com sistema 

de água e esgoto encanados; eram construções simples de alvenaria e possuíam pisos laváveis, 

quartos com camas individuais, um banheiro com vaso sanitário e chuveiro, sala de estar, 

cozinha com refrigerador e fogão e lavanderia externa. Um total de oito a dez trabalhadores 

do sexo masculino e solteiros dividiam cada casa, sendo responsáveis pelo pagamento do 

aluguel e das despesas com água e energia, além das despesas pessoais. 
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No entanto, apesar das referidas condições, as residências dos cortadores de cana, 

muitas vezes, eram construídas em terrenos não asfaltados, cuja área era dividida com outras 

moradias construídas bem próximas umas das outras, sem muros separando os espaços 

familiares, não garantindo qualquer privacidade aos moradores e formando aglomerados 

populacionais sem mínimas condições de higiene; verificou-se a presença de grande 

quantidade de lixo acumulado nestas áreas, diversos latões de lixo destampados nas portas das 

inúmeras casas e roupas sujas jogadas pelo terreno, misturadas à sujeira e à terra do chão, 

situação retratada na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Condições de moradia dos cortadores de cana 

 

Desta maneira, observamos que os cortadores possuem inadequadas condições de 

sobrevivência, em situação de pobreza, sem qualquer conforto e em precárias condições de 

higiene. 

Segundo os líderes de grupos de cortadores, antes do início da safra e da chegada dos 

trabalhadores, migrantes de outras regiões, as casas são inspecionadas pela assistente social da 

usina para serem alugadas, a qual não autoriza o aluguel de casas sem as mínimas exigências 

estabelecidas pela NR 31. Autorizados pela assistente social, os líderes alugam as casas e 

distribuem os trabalhadores nestes locais. 
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Entretanto, com o passar do tempo, os trabalhadores assumem companheiras ou 

passam a constituir famílias, sendo obrigados a deixar estas residências. A partir deste 

momento, a usina deixa de se responsabilizar pelas condições de moradia oferecidas aos 

trabalhadores, os quais passam a ocupar casas menores e em condições menos adequadas de 

sobrevivência, muitas vezes construídas em madeira, em locais ainda mais afastados e sem 

saneamento básico, no intuito de conter despesas.  

 Expostos a condições de moradia precárias, alimentação inadequada, trabalho árduo e 

remuneração baixa, os cortadores de cana ficam vulneráveis ao surgimento de diversas 

doenças, entre as quais as doenças relacionadas ao trabalho. 

As condições de vida e trabalho dos cortadores de cana têm sido estudadas e 

denunciadas por diversos pesquisadores nas últimas décadas (ALESSI; SCOPINHO, 1994; 

ALESSI, NAVARRO, 1997; SCOPINHO et al, 1999; ALVES, 2007), refletindo o grau de 

pobreza (ou miséria) no qual vive esta categoria de trabalhadores nas regiões canavieiras 

brasileiras. 

 A pobreza é entendida como um determinante à saúde do indivíduo à medida que 

priva o homem de diversas condições consideradas fundamentais para seu bem-estar, como 

adequadas condições de moradia, alimentação e trabalho, garantia de acesso a serviços de 

saúde, educação e lazer e de participação social e política nas diferentes esferas da vida 

(WHO, 2003). 

Em relação aos operadores de colhedeiras, foi possível constatar que as casas destes 

trabalhadores localizavam-se nas periferias das cidades e atendiam às exigências da NR 31. 

Do mesmo modo que os cortadores, os trabalhadores solteiros dividiam algumas residências e 

aqueles que possuíam famílias moravam separadamente. No entanto, não foram encontradas 

situações precárias de moradia ou falta de higiene nas residências dos operadores de 

colhedeiras. 
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Esta constatação pode ser justificada pela maior remuneração e maior grau de 

escolaridade dos operadores de máquinas em relação aos cortadores de cana. Possuindo 

salários mais altos, os operadores têm maior poder aquisitivo e podem optar por melhores 

condições de moradia, alimentação e conforto mínimo. Além disso, o conhecimento acerca 

das necessidades e da importância da adoção de medidas de higiene na preservação da saúde 

faz com que estes trabalhadores adotem comportamentos mais saudáveis. 

 

6.1.3.2 As condições de trabalho 

 

O corte manual 

Na usina estudada, 52,2% da produção de cana-de-açúcar é colhida manualmente.  

Os cortadores são divididos em grupos de 30 a 40 trabalhadores; cada grupo é 

transportado para uma determinada lavoura e é supervisionado por um líder, o qual também é 

funcionário da empresa e, na maioria das vezes, ex-cortador de cana. 

Segundo informações dos líderes das turmas, no período de contratação da mão-de-

obra (fevereiro-março), todos os trabalhadores passam por palestras nas quais são 

apresentadas as normas e exigências da empresa. 

Os cortadores iniciam sua jornada às sete horas da manhã, após terem recebido café da 

manhã (pão com manteiga, leite com café e uma bebida enriquecida com sais minerais e 

eletrólitos) fornecido pela usina durante o transporte para a lavoura. A jornada termina quinze 

horas e vinte minutos e os trabalhadores são novamente transportados até locais próximos às 

suas moradias. As folgas ocorrem a cada cinco dias trabalhados e é obrigatória a realização de 

uma pausa de uma hora para o almoço. Este esquema de trabalho obedece às determinações 

da Convenção Coletiva de Trabalho vigente na safra 2006/2007. 
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Ao chegarem na lavoura, cada trabalhador recebe um pedaço de terra designado pelo 

líder do grupo chamado de “eito”; cada eito possui em média 150 metros de extensão e é 

composto por cinco “ruas”, as quais representam as linhas nas quais estrategicamente é 

plantada a cana para facilitar o corte, como mostra a Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Lavoura de cana-de-açúcar com representação de eitos cortados 

 

Há várias espécies de cana-de-açúcar, cada qual podendo atingir tamanhos diferentes. 

Cada muda de cana é composta por diversos colmos, que representam os caules da planta e 

dos quais é retirado o caldo para a produção de açúcar e álcool. Ao término dos colmos, 

existem as folhas da cana, chamadas pelos trabalhadores de “ponteiras”. Envolvendo todo o 

caule e as folhas existe a palha da cana, a qual é queimada para facilitar o corte manual. 

Para realizar o corte manual da cana, o trabalhador deve abaixar-se formando um 

ângulo menor que noventa graus em relação à sua coluna e seus membros inferiores; com uma 

das mãos, segura um feixe de colmos de cana e com a outra mão, utilizando o facão, golpeia a 

planta, bem rente ao solo. Para evitar acidentes, o corpo deve permanecer atrás do facão e a 

mão que segura a planta deve ser colocada bem acima da raiz da cana. Dois a três golpes são 

suficientes para arrancar uma muda de cana. 

Em seguida, o cortador levanta o feixe cortado de cana e o carrega por cerca de dois 

metros, depositando-o em montes localizados nas ruas centrais dos eitos de modo que as 
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ponteiras da cana fiquem todas de um mesmo lado. A última atividade é realizar o corte das 

ponteiras. A Figura 7 representa a postura adotada pelos trabalhadores durante o corte manual. 

 

 

Figura 7 - Postura corporal do trabalhador durante o corte manual da cana 

 

Os cortadores iniciantes passavam por um período de aprendizado junto aos cortadores 

mais experientes e aos líderes dos grupos, os quais lhes ensinavam como realizar todos estes 

movimentos de modo a evitar acidentes e otimizar o trabalho.  

Durante as observações, percebemos que homens e mulheres golpeiam os colmos da 

planta com a mesma destreza e agilidade; porém, quando precisam pegar o feixe de canas 

cortadas e carregá-lo, as mulheres possuem maior dificuldade, realizando um esforço maior e 

num ritmo mais lento. 

Para se protegerem do sol, da poeira proveniente do solo e da fuligem da cana 

queimada durante o corte manual, os trabalhadores utilizavam chapéu, lenços protegendo o 

rosto e o pescoço, duas camisas de manga longa sobrepostas e calças compridas. A 

sobreposição de peças de roupas durante o corte manual evita que a lanugem da cana, uma 

espécie de pó liberado durante o corte da planta, chamada pelos trabalhadores de “jussá”, 

entre em contato com a pele, provocando prurido intenso e podendo desencadear reações 

alérgicas. 
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Foi observado que todos os cortadores, inclusive os líderes das turmas, utilizavam 

EPI, representados por óculos, luvas de couro, perneiras de couro e com hastes rígidas de 

plástico em toda extensão das pernas e botas de couro e com pontas de ferro, os quais podem 

ser visualizados na Figura 8. Estes equipamentos são oferecidos a todos os trabalhadores e 

trocados regularmente, havendo fiscalização quanto à sua utilização pelos líderes dos grupos. 

 

 

Figura 8 - Equipamentos de proteção individual utilizados no corte da cana 

 

Ao final da jornada, cada eito é identificado pelo trabalhador, que anota seu número de 

registro na empresa e o número da turma à qual ele pertence em uma cana lascada (Figura 9). 

Então, quantidade de cana cortada é medida pelo líder da turma com um compasso, 

instrumento formado por duas hastes de metal dispostas há dois metros de distância (Figura 

10). Com o compasso, o líder verifica a quantidade de metros lineares cortados pelo 

trabalhador e, na usina estudada, registra a metragem na produção diária do cortador por meio 

de um aparelho eletrônico, na presença do cortador. 
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Figura 9 - Identificação dos eitos pelos trabalhadores ao término do corte manual 

 

 

Figura 10 - Fiscal com compasso para a verificação da quantidade de cana cortada  
pelo trabalhador ao final da jornada de trabalho 

 

A metragem, então, era multiplicada por um fator que representa o valor de conversão 

do preço da tonelada da cana em metros lineares, o qual era informado ao trabalhador, sendo 

o valor da tonelada determinado pelo acordo coletivo da categoria no início da safra. Após a 

conversão, foi observado que o valor médio do metro linear de cana cortada manualmente era 

de R$0,30 (trinta centavos). 

Esse valor é diferente de acordo com o tipo de cana cortada - o valor da cana “em pé” 

é menor que o valor pago pelo corte da cana de primeiro corte, “caída” ou “emaranhada”, 

mais difíceis de serem cortadas, compensando a perda da produtividade decorrente do corte 

deste tipo de cana e estimulando o cortador. 

No entanto, para saber quantos quilos de cana existe em um metro linear, amostras de 

cana cortadas nos eitos centrais das lavouras são pesadas na usina, sem a presença dos 
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trabalhadores, o que tem sido associado à manipulação de valores por parte dos usineiros e o 

que impede que os trabalhadores tenham o controle real de sua produtividade (ALESSI; 

NAVARRO, 1997; ALVES, 2006; NASSIF, 2007). 

Nassif (2007) comenta que, em estudo realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Cosmópolis, São Paulo, foi realizado o cálculo real da quantidade da cana cortada 

utilizando-se um sistema informatizado que permitia pesar de fato a produção. Concluiu-se 

que as dez toneladas medidas pelo sistema tradicional representavam, na verdade, vinte 

toneladas. 

Ao término do corte de toda a área, a cana é coletada por máquinas colhedoras e 

levadas para a usina por caminhões de transporte para que ocorra a moagem e a produção de 

açúcar e álcool. 

Obrigatoriamente, os cortadores realizavam uma pausa de uma hora para o almoço 

(10:30 horas - 11:30 horas). Além desta, outras pausas de aproximadamente quinze minutos 

eram feitas pelos trabalhadores ao longo de suas jornadas de trabalho para descanso, ingestão 

de água, adequação dos equipamentos de proteção individual, para amolar o facão e para a 

satisfação de necessidades fisiológicas. No início da jornada, durante a pausa para almoço e 

ao fim da jornada, os líderes de cada turma registram a presença de cada trabalhador 

utilizando um aparelho eletrônico. 

Foi observado que as mulheres realizavam entre três e cinco pausas durante o trabalho 

enquanto os homens paravam entre duas e quatro vezes. Além disso, observamos que, durante 

a manhã, muitos trabalhadores não realizavam pausas para descanso, trabalhando até o 

horário estipulado para o almoço (10:30 horas) ininterruptamente, imprimindo um ritmo 

acelerado no trabalho, enquanto no período da tarde o ritmo de trabalho diminuía 

acentuadamente e os trabalhadores realizavam mais pausas para descanso. 
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Como discutido anteriormente, a diminuição gradual do ritmo de trabalho durante o 

corte manual da cana se deve à fadiga do trabalhador ao longo da jornada de trabalho, 

resultado da interação do extremo esforço físico exigido durante a execução do trabalho e de 

fatores ambientais (calor intenso, radiação solar). 

A usina oferece aos trabalhadores marmitas e garrafões térmicos para a colocação de 

alimentos e água; as marmitas são levadas pelos cortadores dentro de sacolas e, junto com os 

garrafões de água, são mantidas próximos ao eito que está sendo cortado. Além disso, os 

ônibus que transportam os trabalhadores possuem um compartimento com capacidade de 

cerca de cem litros para a refrigeração de água, mantida à disposição do grupo durante toda a 

jornada de trabalho. 

As barracas sanitárias, montadas a certa distância dos locais de corte e isoladas, são os 

locais destinados à satisfação das necessidades fisiológicas dos cortadores; são instalações 

provisórias e removíveis de lona com cerca de um metro quadrado, no interior das quais é 

colocada uma espécie de armação, representando o vaso sanitário, sobre um buraco cavado no 

solo, onde são depositados os dejetos (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Barraca sanitária utilizada pelos cortadores 

 

Assim, percebemos que o corte manual da cana-de-açúcar é um trabalho caracterizado 

por diversas situações de risco à saúde dos trabalhadores, principalmente em decorrência do 
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conjunto de movimentos corporais realizados durante esta atividade laboral e da exposição 

constante dos cortadores aos fatores ambientais nas lavouras. 

O conjunto de movimentos corporais realizado pelo trabalhador durante sete horas 

diárias (abaixar o tronco, golpear a planta, levantar o feixe de colmos cortados e carregá-lo 

por cerca de dois metros para depositá-lo em montes) caracteriza o trabalho extremamente 

pesado durante o corte manual da cana, exigindo intensa atividade musculoesquelética e 

cardiovascular do indivíduo. 

A carga de trabalho exigida no corte manual é aumentada quando o corte é realizado 

na cana crua ou na cana queimada “deitada” ou “emaranhada”, situações nas quais é 

necessário golpear individualmente os colmos da planta, tornando o trabalho ainda mais 

exaustivo e diminuindo muito a produtividade do cortador. De modo contrário, o corte da 

cana queimada “reta” ou “em pé” é facilitado pela disposição dos colmos, o que aumenta a 

produtividade do trabalhador. As Figuras 12 e 13 ilustram a cana “emaranhada” e “em pé”. 

 

 

Figura 12 - Cana queimada “emaranhada” 
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Figura 13 - Cana queimada “em pé” 

 

Além disso, percebemos que o trabalhador executa movimentos que exigem a adoção 

de posturas corporais inadequadas e forçadas e está exposto constantemente a condições 

ambientais adversas, como radiação solar, calor intenso e grande quantidade de poeira e 

fuligem. 

Sabe-se que a prática de exercícios físicos provoca um aumento da taxa metabólica 

corporal, aumentando o consumo de oxigênio e energia em decorrência da maior atividade 

muscular e cardiovascular realizadas; do mesmo modo, as condições ambientais influenciam 

diretamente o desempenho do indivíduo durante a realização de exercícios físicos (POWERS; 

HOWLEY, 2000). 

Assim, a realização de exercícios físicos sob elevadas temperaturas leva a um aumento 

da temperatura corporal e aumento ainda maior da taxa de metabolismo, o que está associado 

à ocorrência de lesões e diversos sintomas como cãibras, cefaléia, náuseas, tontura, síncope, 

alteração da freqüência cardíaca e respiratória, sudorese intensa com elevada perda líquida e 

de eletrólitos e exaustão pelo calor (POWERS; HOWLEY, 2000). 

Além disso, quando o trabalho executado excede os limites de tolerância e a 

capacidade de adaptação do sistema osteomuscular ao exercício, ocorre a fadiga, condição 

predisponente à ocorrência de lesões (SIMÃO, 2004). 
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De acordo com a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, elaborada pelo 

Ministério da Saúde em 1999 (BRASIL, 2001), os principais fatores causadores de doenças 

osteomusculares e do tecido conjuntivo relacionadas ao trabalho são: 

- exigências mecânicas repetidas por períodos de tempo prolongados; 

- posições forçadas; 

- utilização de ferramentas vibratórias; 

- fatores relacionados à organização do trabalho (exigências de produtividade, 

competitividade, programas de incentivo à produção e de qualidade). 

 Dentre as doenças osteomusculares descritas na Lista de Doenças Relacionadas ao 

Trabalho (BRASIL, 2001), destacam-se as dorsalgias, cervicalgias, tenossinovites, tendinites, 

bursites e artroses, representantes do grupo LER/DORT segundo a taxonomia da CID-10 e 

cuja incidência tem aumentado drasticamente nos últimos anos em nível mundial, em 

decorrência das transformações no mundo do trabalho, as quais refletem a introdução de 

novos modelos organizacionais e de gestão às diferentes formas de trabalho existentes, 

gerando a necessidade de desenvolvimento de inúmeras estratégias de aumento da 

produtividade, levando à intensificação do ritmo do trabalho e ao controle excessivo dos 

trabalhadores, ignorando as características individuais de cada trabalhador. 

Um exemplo desta realidade é a forma de remuneração dos cortadores de cana no 

Brasil, que recebem uma remuneração mensal baseada na sua produção diária, ou seja, seu 

salário depende da quantidade de cana cortada diariamente. 

Remunerados por produção, os cortadores tentam imprimir ritmos cada vez mais 

acelerados de trabalho, o que exige maior esforço físico, fazendo com que o trabalhador, 

muitas vezes, desrespeite os limites do próprio corpo, expondo-se a sobrecargas constantes de 

trabalho e a situações de risco à sua saúde, condições que, associadas e a longo prazo, 

determinam o desgaste e o adoecimento destes indivíduos. 
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Alves (2006) considera que a remuneração por produção exige que o cortador 

intensifique seu ritmo de trabalho para garantir uma remuneração mais elevada e seu emprego 

nas safras subseqüentes, já que a alta produtividade é um requisito essencial na contratação de 

trabalhadores para o corte da cana.  

Essa relação entre a forma de remuneração do trabalhador, a intensificação do ritmo 

de trabalho e a conseqüente sobrecarga de trabalho são consideradas por Alves (2006) como 

sendo as principais causas da morte de 17 cortadores de cana do interior do Estado de São 

Paulo desde 2004. 

 

O corte mecanizado 

 Durante a safra de 2005, na usina estudada, o corte mecanizado da cana-de-açúcar 

representava 47,8% do total de cana colhida. 

Nas lavouras onde o corte da cana é realizado pelas colhedeiras mecânicas (Figuras 14 

e 15), foi observado que o trabalho era ininterrupto, realizado 24 horas por dia em turnos de 

10 horas. Cada turma era composta por um líder, cinco ou seis operadores de colhedeiras e 

um auxiliar de transporte, além dos motoristas dos caminhões de transbordo (utilizados para o 

depósito da cana cortada pelas colhedeiras durante o corte manual), dos caminhões 

transportadores de cana e dos caminhões-tanque (que estocavam combustível necessário ao 

reabastecimento das máquinas e grande quantidade de água em casos de incêndio) e 

mecânicos, que permaneciam durante todo o tempo nas lavouras junto aos carros-oficina, 

realizando reparos nas máquinas. 
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Figura 14 - Colhedeira mecânica 

 

 

Figura 15 - Colhedeira mecânica vista de frente 

 

Os líderes das turmas controlavam as atividades desenvolvidas por todos os 

trabalhadores que compunham as frentes de trabalho, incluindo operadores de colhedeiras e os 

motoristas das outras máquinas, coordenando e organizando cada etapa do processo de 

trabalho no corte mecanizado. 

Os operadores de colhedeiras, assim como os cortadores, eram transportados para as 

lavouras em ônibus totalmente fechados e adequados às exigências da NR 31. Estes 

trabalhadores não recebiam café da manhã ou qualquer refeição pela usina e trabalhavam onze 

dias consecutivos sem folgas, permanecendo metade da safra no turno diurno e 

desenvolvendo sua atividade no período noturno na outra metade da safra. 

 As cabines das colhedeiras são totalmente fechadas, possuem 1,75m de altura, 1,20m 

de largura, sistema de ventilação (ar condicionado) e assento regulável em relação à altura e 
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inclinação do encosto, com apoios também reguláveis nos cotovelos. A operação da 

colhedeira é coordenada por pedais e alavancas. Os pedais estão localizados no piso da cabine 

formando um ângulo de 90 graus em relação aos membros inferiores do motorista, não 

exigindo qualquer esforço do operador para seu alcance. As alavancas estão dispostas à frente 

do assento, entre as pernas no operador e lateralmente, à direita, exigindo que a mão esquerda 

comande as alavancas centrais e a mão direita permaneça sobre as laterais. As Figuras 16 e 17 

mostram a cabine de uma colhedeira. 

 

 

Figura 16 - Cabine totalmente fechada das colhedeiras mecânicas 

 

 

Figura 17 - Operador de colhedeira na cabine da máquina 

  

No entanto, somente as colhedeiras tinham cabines totalmente fechadas e sistema de 

ventilação; as cabines dos demais caminhões utilizados no corte mecanizado possuíam vidros 

mantidos abertos durante toda a jornada de trabalho devido ao calor intenso, o que expõe os 
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motoristas a constante poeira (Figura 18). Conseqüentemente, estes trabalhadores ficam 

susceptíveis ao surgimento e agravamento de inúmeros problemas respiratórios. 

 

 

Figura 18 - Poeira durante corte mecanizado 

 

Além de permanecer com os pés sobre os pedais e as mãos sobre as alavancas, 

realizando todo o controle da colhedeira durante o corte da cana, o operador deve olhar para a 

frente, mantendo atenção constante no percurso a ser seguido, olhar para a lateral na qual está 

localizada o caminhão de transbordo através de um espelho retrovisor e observar 

freqüentemente o painel da máquina, no qual são mostradas as condições gerais da máquina, 

como temperatura, nível de óleo, rotação do motor, ações que exigem atenção e concentração 

constantes e que se tornam extremamente repetitivas no decorrer da jornada de trabalho. Após 

ficarem cheios, os caminhões de transbordo transferem a cana para caminhões apropriados 

para que ocorra o transporte para a usina. A Figura 19 retrata a situação descrita. 
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Figura 19 - Colhedeira e caminhão de transbordo durante corte mecanizado 

 

Foi observado que, à medida que um caminhão de transbordo enchia, outro caminhão 

já estava à espera da colhedeira, ininterruptamente. 

Diferentemente dos cortadores, os operadores não possuem pausa para almoço ou 

outros intervalos regulares. Estes trabalhadores param suas atividades somente quando 

necessitam fazer qualquer reparo ou manutenção nas colhedeiras, como limpeza do sistema de 

ventilação, abastecimento (Figura 20) e troca das lâminas de corte (Figura 21), quando as 

colhedeiras apresentam qualquer problema mecânico, em caso de superaquecimento ou 

quando precisam aguardar os caminhões de transbordo. 

 

 

Figura 20 - Colhedeira sendo abastecida na lavoura 
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Figura 21 - Lâminas das colhedeiras mecânicas 

 

Nestes momentos, o operador aproveita para descansar, alimentar-se ou satisfazer suas 

necessidades fisiológicas (utilizando a própria lavoura para isso, pois não há barracas 

sanitárias). Suas pausas devem ser comunicadas ao líder da turma, que a autoriza e, muitas 

vezes, vai até o local no qual se encontra a máquina parada para verificar o problema 

utilizando uma motocicleta. 

Na usina estudada, foi constatada a inexistência do “bituqueiro”, trabalhador existente 

em muitos locais e cuja função é seguir as colhedeiras recolhendo pedaços de cana que caem 

das máquinas durante o corte mecanizado. 

Como permanecem a maior parte do tempo dentro das cabines das máquinas, 

percebemos que os operadores de colhedeiras estão menos susceptíveis aos riscos 

ocupacionais decorrentes da exposição à radiação solar, calor, poeira, fuligem e resíduos de 

agrotóxicos. Conseqüentemente, estes trabalhadores possuem um menor risco de serem 

acometidos por doenças respiratórias e cutâneas relacionadas ao corte manual da cana, 

problemas de saúde que caracterizam o perfil de adoecimento dos cortadores. 

Porém, o conjunto de movimentos realizados no comando das colhedeiras e o fato de 

permanecerem sentados durante toda a jornada de trabalho, não realizarem pausas regulares e 

estarem impossibilitados de realizar atividades de alongamento ou extensão dos membros e 

tronco com freqüência devido às reduzidas medidas das cabines das colhedeiras, expõem os 
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operadores ao risco de serem acometidos principalmente por lombalgias e cervicalgias 

(BRASIL, 2001). 

Assim, apesar de não exigir força física e a realização de movimentos corporais 

bruscos, características do corte manual, a operação das máquinas durante a colheita da cana-

de-açúcar também representa um fator de risco ao desenvolvimento de doenças 

osteomusculares relacionadas ao trabalho. 

Os operadores também estão expostos ao risco de sofrerem acidentes envolvendo 

contato com animais peçonhentos nos momentos em que saem das cabines das máquinas para 

realizar a manutenção das colhedeiras ou outras atividades, já que a queima da cana não 

precede o corte mecanizado, o que poderia minimizar este risco (SCOPINHO et al, 1999). 

Segundo as autoras, outro risco de acidente durante a colheita mecanizada está 

relacionado à ocorrência de incêndios devido ao superaquecimento do motor das colhedeiras, 

que trabalham ininterruptamente, e à presença de grande quantidade de palha da cana nas 

engrenagens das máquinas. 

No entanto, consideramos como principal fator determinante do adoecimento dos 

operadores a exposição destes trabalhadores às cargas psíquicas decorrentes do trabalho 

(LAURELL; NORIEGA, 1989), já que sua atividade exige demasiado esforço mental. Isto de 

deve ao fato de que as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na colheita mecanizada 

exigem máxima atenção e concentração constante durante toda a jornada de 10 horas de 

trabalho sem pausas regulares. 

A exposição às cargas psíquicas predispõe à ocorrência de distúrbios psicológicos, 

como tensão e cansaço mental, o que pode causar uma diminuição do limiar de atenção e 

concentração do trabalhador, contribuindo para a ocorrência de acidentes de trabalho, 

representados principalmente por colisões e tombamentos (SCOPINHO et al, 1999). 
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Além disso, a alternância de turnos e o trabalho noturno predispõem os trabalhadores a 

apresentarem alterações no ritmo circadiano e fadiga mental, aumentando os riscos de 

ocorrência de estresse, sofrimento psíquico, envelhecimento precoce, distúrbios no padrão do 

sono e problemas cardiovasculares e gastrointestinais (FERREIRA, 1987; MARZIALE; 

ROZESTRATEN, 1995). 

Os operadores também enfrentam ruídos e vibrações ininterruptas provenientes do 

movimento e funcionamento das máquinas durante suas jornadas de trabalho e não utilizam 

protetores auriculares, o que potencializa os efeitos psicológicos negativos do corte 

mecanizado sobre sua saúde. Ademais, o ruído constante e em níveis elevados pode levar ao 

aparecimento de problemas auditivos, como a perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), uma 

das doenças relacionadas à exposição ocupacional que mais acomete trabalhadores em todo o 

mundo (BRASIL, 2001). 

Em relação à remuneração dos operadores de colhedeiras, pudemos constatar que estes 

trabalhadores recebiam um salário fixo de aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais, 

equivalente a cerca de US$ 400 – quatrocentos dólares), vale alimentação de R$350,00 

(trezentos e cinqüenta reais, equivalente a cerca de US$ 175 – cento e setenta e cinco dólares), 

horas-extras trabalhadas, adicional noturno e uma bonificação de R$200,00 (duzentos reais, 

equivalente a US$ 100 – cem dólares) caso o trabalhador não apresentasse faltas durante o 

mês. 

Além disso, constatamos que, ao invés de descansarem após cinco dias trabalhados, 

como previsto em acordo coletivo da categoria, os operadores eram remunerados pelo 6º dia 

de trabalho, totalizando 11 dias consecutivos sem folgas, descansando apenas no 12º dia de 

trabalho. 

Scopinho et al (1999) apontam que a introdução de colhedeiras no corte da cana 

alterou a forma de remuneração do trabalho; enquanto o cortador recebe seu salário de acordo 
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com sua produção, o que estaria ligado à sua agilidade e destreza e resultaria na intensificação 

do seu ritmo de trabalho, os operadores recebem salários fixos, sendo seu ritmo de trabalho 

intensificado pelas máquinas, o que impede que eles tenham controle sobre seu próprio 

trabalho. 

Como a máquina só pára quando precisa de manutenção, ser reabastecida, limpa, 

quando está superaquecida ou quando não há caminhões de transporte de cana disponíveis, 

são estes os únicos momentos em que os operadores pedem autorização aos líderes do grupo 

para pararem seu trabalho e podem realizar atividades pessoais (refeições, satisfação de 

necessidades fisiológicas) ou descansar. 

Este fato comprova a submissão do trabalhador aos processos de trabalho adotados no 

corte mecanizado da cana, o qual busca alta produtividade, otimização do tempo e dos 

recursos disponíveis e contenção de custos, atingindo alta margem de lucro. É a subordinação 

do trabalho à lógica da valorização do capital (SILVA, 1981). 

 

 6.1.3.3 Acesso aos serviços de saúde 

 

No local de estudo, constatamos a inexistência de qualquer ação de vigilância em 

saúde dos trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado de cana-de-açúcar 

desenvolvidas pelo município ou pela empresa, corroborando com a mesma situação 

observada por Alessi e Scopinho (1994) há mais de uma década. 

Durante as entrevistas com líderes de turmas de cortadores e operadores, constatamos 

que os trabalhadores evitavam buscar atendimento médico e somente utilizavam os serviços 

públicos de saúde quando apresentavam algum problema que os impossibilitava de trabalhar, 

buscando tratamento e reabilitação. Além disso, estes trabalhadores só aceitavam ser 



 114

afastados de suas atividades laborais em casos extremos, já que o afastamento significa 

redução salarial e perda das bonificações relacionadas à sua assiduidade. 

O afastamento também representa a caracterização do trabalhador como portador de 

um problema de saúde, o que pode impedir que ele seja recontratado pelos empregadores em 

safras posteriores ou determinar sua exclusão definitiva do mercado de trabalho. 

O resultado deste processo é que os trabalhadores muitas vezes apresentam 

problemas de saúde, não procuram tratamento e continuam desenvolvendo suas atividades de 

trabalho, situação que pode desencadear o agravamento das enfermidades apresentadas pelos 

trabalhadores e até mesmo incapacidades permanentes. 

Trabalhando doente, o trabalhador passa a utilizar altas doses de antiinflamatórios e 

analgésicos adquiridos facilmente em farmácias e drogarias sem prescrição médica para 

continuar a desenvolver sua atividade laboral, o que também pode agravar seu estado de saúde 

à medida que estas drogas mascararam os sintomas, principalmente diminuindo a dor durante 

o trabalho, ao invés de eliminar o distúrbio. Uma vez que a dor diminui, o cortador continua 

realizando seu trabalho, agravando a lesão e gerando a necessidade de maiores doses de 

medicamentos, situação perpetuada até que ele não agüente mais trabalhar, momento no qual 

podem ocorrer incapacidades permanentes, eliminando o trabalhador do mercado de trabalho. 

Diante da necessidade de aposentadoria em casos como este, se o trabalhador procura 

atendimento médico e seu problema de saúde não é devidamente relacionado ao exercício do 

trabalho, o trabalhador também não consegue receber o benefício, ficando impossibilitado de 

exercer qualquer atividade que exija esforço físico. Como o cortador tem baixa escolaridade e 

nenhuma qualificação profissional, dificilmente encontrará outra ocupação, permanecendo 

desempregado e agravando sua condição sócio-econômica. 

O não desenvolvimento de ações de vigilância em saúde no local de estudo reflete a 

atual crise do sistema público de saúde no Brasil, predominando ações curativas em saúde a 
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partir de uma concepção individual e biologicista do processo saúde-doença e marcado pela 

ineficiência e baixa qualidade dos serviços prestados à população; diariamente, presenciamos 

a falta de recursos humanos e materiais e a superlotação de hospitais e unidades básicas de 

saúde na maioria das cidades brasileiras. 

Assim, apesar da atual Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que estabelece a 

assistência ao trabalhador em todos os níveis através de ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação da saúde, seguindo os princípios de integralidade, eqüidade, 

universalidade e controle social do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2005b; 

BRASIL, 2005c), no presente estudo constatamos que uma realidade bem distante destes 

princípios. 

 

6.1.4 PERCEPÇÕES DOS TRABALHADORES SOBRE OS RISCOS À SAÚDE 

  

Por meio da análise dos dados coletados nas entrevistas, foi possível conhecer como o 

trabalhador percebe os riscos ocupacionais, sua condição de saúde e seus hábitos de vida. No 

intuito de proteger a identificação dos sujeitos, os cortadores foram numerados de 01 a 39 e os 

operadores de colhedeiras de 01 a 16. 

 

- PERCEPÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS 

 

Os cortadores de cana 

A maioria dos cortadores de cana (89,7%) acredita que o corte manual pode trazer 

riscos à sua saúde, percebendo que estão expostos ao risco de acidentes e de adoecimento pelo 

trabalho. As falas descritas a seguir mostram as percepções dos trabalhadores: 

 
[...]Ah, sei lá...tanta coisa que traz risco, né...pelo menos cortar, assim, né, é 
perigoso cortar...eu mesmo já cortei. [...] (11). 
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[...] Cobra picar a gente, né, essas coisas assim é risco...e outras coisas também, né, 
cortar...mas Deus ajuda e não acontece nada não. [...] (22). 
 
[...] Pode, pode. A saúde... a saúde da gente... e principalmente na cana queimada 
ainda que você trabalha agachado e recebe aquele pó da cana, do carvão...esse não 
deixa de acumular entre os pulmões da gente, né. [...] (26). 

 

Os trabalhadores apontaram os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho e o risco 

de desenvolvimento de problemas respiratórios em decorrência do corte manual da cana. 

Consideraram que os acidentes de trabalho podem ser decorrentes do manuseio do facão e da 

exposição a animais peçonhentos. Os problemas respiratórios foram relacionados à exposição 

constante à poeira proveniente do solo e à fuligem da cana queimada. 

Muitos sujeitos relataram ter sofrido acidentes com facões durante o corte da cana, os 

quais ocasionaram lesões cortantes em membros superiores e inferiores, principalmente nas 

mãos, pernas e pés. As falas a seguir estas percepções: 

 
[...] Os acidentes foram sempre cortando cana, com o facão. Foram muitas vezes que 
eu cortei. [...] (25). 
 
[...] O facão deslizou na cana assim...tava chovendo, né, deslizou na cana e cortou a 
luva e cortou meu dedo. [...] (16). 
 
[...] Eu fui cortar o ponteiro no alto, enroscou e cortei a mão. Deu 4 pontos. Já cortei 
mais. Já cortei perna, já cortei pé...na época não usava, não tinha os 
equipamentos...era conga, não tinha caneleira. Agora quando cortei a mão, já tinha 
luva. E eu cortei assim mesmo. [...] (28). 
 
[...] Foi um corte que eu tive no dedo da mão. Fui cortar cana, aí pegou o dedo 
porque eu tava sem a luva. Eu fui colocar o número no eito, né, aí aconteceu do 
facão dá uma desviadinha e pegar o meu dedo. [...] (33). 

 

Para os trabalhadores, nenhum acidente foi grave e muitos ocorreram quando não 

estavam utilizando EPI, o que nos mostra que eles têm consciência de que o uso destes 

equipamentos pode minimizar o risco de acidentes envolvendo o manuseio do facão. 

 
[...] Só corte. Agora, depois do equipamento, não, mas antes do equipamento eu 
cortava os pés, o joelho, já cortei os braços... Não foi corte assim grave. Foi com o 
facão. [...] (05). 
 
[...] Já cortei uma porção de corte na perna, no pé. Naquele tempo, meu primeiro 
ano foi em 95, trabalhava com aquele sapatão comum, né. Aí depois que veio esse 
sapato, agora, aí evitou muito, né. [...] (25). 
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Um levantamento sobre a ocorrência de acidentes de trabalho no meio rural no interior 

paulista realizado por Teixeira e Freitas (2003) demonstrou que mais de 40% dos acidentes 

envolveram trabalhadores responsáveis pela produção da cana-de-açúcar. O estudo também 

apontou que 49% dos acidentes foram causados pelo manuseio de instrumentos de trabalho, 

principalmente pelo facão e 14% dos acidentes tiveram como causa o contato com animais 

peçonhentos nas lavouras. Dentre as partes do corpo que mais foram atingidas nestes 

acidentes destacaram-se dedos das mãos, mãos, pernas e pés, totalizando mais de 75% das 

lesões ocorridas. Estes dados corroboram com os resultados encontrados por Alessi e 

Scopinho (1994) e com os dados coletados nesta pesquisa, aqui representados por meio das 

falas:  

 
[...] Aqui não. Mas já cortei os dedos umas vezes, mas corte pequeno, as mãos, o pé, 
o joelho. [...] (01). 
 
[...] Só corte. Agora, depois do equipamento, não, mas antes do equipamento eu 
cortava os pés, o joelho... já cortei os braços. Não foi corte assim grave. Foi com o 
facão. [...] (05). 

 

Segundo Novaes (2007), a fadiga provocada pelo extremo esforço físico e o acelerado 

ritmo de trabalho durante o corte manual da cana, provocam a diminuição do limiar de 

atenção e concentração do trabalhador e predispõem à ocorrência de acidentes de trabalho. 

Outro risco de acidentes no corte manual da cana é representado pela presença de 

animais peçonhentos nas lavouras, muito comuns na cana crua (ou “cana na palha”), pois o 

queima provoca a fuga ou a morte destes animais. 

 
[...] Agora, na palha, é perigoso esse bicho, né...já matei muita cobra em cana...já 
peguei coral abraçada em feixe de cana... isso acontece muito, né. [...] (17). 

 

 Segundo informações dos cortadores, a queima da palha da cana facilita o corte 

manual e aumenta a produtividade do trabalhador à medida que demanda menor esforço 

físico. No entanto, a fuligem proveniente da queima da cana pode ocasionar problemas 
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respiratórios e, apesar de identificar este risco, os trabalhadores preferem cortar cana 

queimada porque conseguem atingir uma produtividade maior e receberem melhores salários.  

 
[...] Aqui está trazendo muito risco, tanto olha... no carvão, isso aí traz...prejudica a 
saúde da gente, né, mas aqui a palha também prejudica porque está sujeito a uma 
cobra pegar a gente, né. É mais perigoso, né... se a cana queimada, você vê...é 
melhor pra gente trabalhar, embora pode ser caída, mas é melhor, melhor do que na 
palha. [...] (25). 

 
[...] É, na palha tanto é mais difícil que o serviço não aumenta, e como também é 
mais perigoso por causa do negócio da cobra. Porque uma hora, atinge uma cobra e 
pega a pessoa, né... é ruim mas a gente faz, fazer o que, né... se eles põem a gente 
pra trabalhar na palha, a gente tem que trabalhar, mas que é perigoso é. Isso aí é 
perigoso. É, acontecer, eu falo assim, de você ver uma cobra, picar a pessoa, né, 
mas... dá doença, assim, prejudicar a pessoa, isso aí não deixa de prejudicar, né. 
Porque o que irrita mais é aquele carvão... se fosse uma coisa assim que desse 
produção, a cana na palha é melhor por causa do carvão, só por causa do carvão, 
mas não dá preleção pra gente. Pra gente saí da Bahia, que nem comparação, eles 
estão querendo acabar com esse negócio de corte de cana aqui; pra nós aí, os 
baianos não vão vir. Tem muitos que não virão por causa...pra saí da Bahia pra vim 
cortar cana na palha direto, aí não compensa não. Aí não tem como vir. [...] (25). 

  

 É possível verificar pela afirmação do trabalhador que, caso acabem com as 

queimadas, não seria vantajoso migrarem da Bahia, estado da região Nordeste do Brasil para 

trabalharem em lavouras do Sudeste, já que sua remuneração, baseada na sua produtividade, 

seria ainda menor. 

 O fim das queimadas no Estado de São Paulo foi determinado em 2002 pela Lei 

Estadual no 11.241, que estabelece prazos para a eliminação desta prática em 2021 nas áreas 

mecanizáveis e 2031 nas áreas não-mecanizáveis (SÃO PAULO, 2002).  

Em junho de 2007, no entanto, o atual governo do Estado de São Paulo, junto à 

UNICA, assinaram um protocolo antecipando o fim da prática de queimadas no Estado para 

2014 nas áreas mecanizáveis e 2017 nas áreas não-mecanizáveis, o que pode gerar sérios 

problemas sociais relacionados ao desemprego de milhares de cortadores de cana no Brasil, 

embora traga benefícios ao meio ambiente e à saúde da população residente nas áreas de 

cultivo. 
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Os cortadores também percebem os riscos de ocorrência de desgastes e incapacidades 

relacionadas ao esforço físico, ao ritmo intenso de trabalho e às inclinações repetidas e torções 

da coluna vertebral durante o corte manual, podendo ocasionar dorsolombalgias e distúrbios 

osteomusculares em membros superiores. 

 
[...[ Ah, pode acontecer alguma fratura, machucar, ou prender algum nervo, né...aí 
depende do esforço do serviço. [...] (19). 
 
[...] Problema de coluna, né, que eu vejo muitas dessas pessoas falando, né, que 
sofre de problema de coluna...essas coisas aí. Que eu ouço mais é coluna, né, que 
esforça bastante, né, para puxar a cana, jogar no monte...tipo essas coisas. Maioria 
que esse povo fala também é dor nos braços, né, faz desgaste de nervo. [...] (27). 

 

Durante as entrevistas, vários trabalhadores referiram que, após a regularização da 

pausa de uma hora para almoço, sentem-se menos cansados. A fala descrita a seguir 

exemplifica a percepção dos trabalhadores em relação aos benefícios da pausa para alívio do 

cansaço físico decorrente de sua atividade laboral: 

 
[...] Depois que inventou esse negócio, esse horário de almoço, a hora de parar, aí 
não sente muito cansaço. Melhorou sim. [...] (10) 

 

Além destes, foram citados riscos de ocorrência de problemas circulatórios, 

principalmente ataques cardíacos, infartos (podendo levar à morte) e elevação da pressão 

arterial em decorrência do esforço realizado durante o corte da cana. 

 
[...] Acontecer acontece, né... é... cortar, algum corta, fica aleijado... uns morrem que 
eu já vi falando muito, né, eu já vi. Dia 23 agora passado do mês de julho, morreu 
uma mulher numa outra usina. Morreu no corte de cana, cortando cana na palha. Ela 
caiu, morreu na hora, deu infarto. Eu acho que é o esforço, né, esforça, deve 
que...não toma água e vai cansando... deve que... o coração não agüenta, né, aí 
morre. [...] (10). 
 
[...] Qualquer hora você pode se machucar cortando cana, né, principalmente quem 
trabalha avançadamente, né, batido firme, quem se esforça bastante, né. Pode 
machucar principalmente a coluna. [...] (03). 
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Para Alessi e Navarro (1997), os processos de morbidade são potencializados pela 

exposição diária dos trabalhadores a diferentes fatores ambientais, como calor intenso, 

radiação solar, poeira, fuligem e umidade. 

A análise das percepções dos trabalhadores envolvidos no corte manual da cana nos 

mostra que estes indivíduos conhecem os riscos aos quais estão expostos durante o trabalho, 

principalmente aqueles relacionados aos fatores ambientais e ao esforço físico exigido nesta 

atividade laboral, os quais podem determinar seu adoecimento. 

No entanto, os trabalhadores continuam migrando para as lavouras canavieiras do 

Sudeste brasileiro no início de cada safra em busca de melhores condições de trabalho e de 

vida, já que em seus locais de origem (Estados nordestinos) não têm oportunidade de 

emprego.  

De acordo com a Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986), o comportamento do 

indivíduo é influenciado pelo ambiente, pelas situações e pelas características individuais, 

num processo de contínua interação denominado determinismo recíproco. O ambiente 

também pode influenciar o comportamento oferecendo modelos que podem ser aprendidos 

pelo indivíduo por meio da observação das experiências vivenciadas por outros, processo 

denominado pelo autor de aprendizagem observacional. 

Analisando os comportamentos dos cortadores de cana a partir destes conceitos, 

podemos dizer que eles são resultado das suas interações com o meio social no qual vivem no 

Nordeste brasileiro e com as situações nas quais estão atualmente inseridos. Isto porque estes 

indivíduos foram socializados num contexto de privação de recursos considerados essenciais 

para o desenvolvimento pleno do ser humano, manutenção da saúde e bem-estar, como 

educação, alimentação adequada, trabalho digno e adequadas condições de moradia (WHO, 

2003), vivendo em condições de pobreza e desemprego, e as experiências de familiares e 

amigos e a repercussão social do fenômeno da migração em busca de melhores oportunidades 
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de trabalho acabam servindo de modelo a estes indivíduos, que vêm para os canaviais do 

Sudeste brasileiro na expectativa de atingirem o sonho tão desejado: melhorar de vida. 

Embora encontrem difíceis situações quando chegam nas lavouras canavieiras, os 

cortadores se conformam com as condições de trabalho e de vida que lhes são impostas 

porque conseguem ao menos receber um mísero salário com o qual passam a sustentar, muitas 

vezes, esposa e filhos que anteriormente passavam fome no Nordeste brasileiro. 

 
[...] a precisão também obriga a gente a trabalhar.... se for prestar atenção corre 
risco, mas só que aqui tem um ganhinho, é pouco mas dá pra manter, né [...] (12). 
 
[...] a gente trabalha e no esforço da gente, que é alguma coisa da gente ganhar um 
dinheirinho aqui...tem que tentar aqui mesmo... não acha outro serviço [...] (13). 
 
[...] mas não tem jeito, né, tem que trabalhar...onde que eu morro não tem serviço 
[...] (22). 

 

Processo semelhante de adaptação e aprendizagem ocorre quando os trabalhadores 

começam a desenvolver o corte manual da cana. Os iniciantes passam a observar os 

movimentos desenvolvidos pelos colegas mais experientes e aprendem qual é a maneira mais 

segura e eficaz de realizar o trabalho, evitando acidentes e garantindo uma produtividade mais 

elevada. 

Caso sofram qualquer acidente, a experiência do próprio indivíduo também influencia 

seu comportamento em outros momentos. Assim, analisam a situação vivida e adotam 

comportamentos capazes de evitar futuros acidentes, o que podemos exemplificar pelo uso 

adequado de EPI pelos cortadores. 

De acordo com o Modelo Revisado de Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; 

PARSONS, 2002), além das influências interpessoais, as percepções dos benefícios para uma 

ação influenciam a adoção de determinados comportamentos pelos indivíduos. Isso ocorre 

com os cortadores à medida que, analisando a ocorrência de acidentes nas lavouras, percebem 

os benefícios do uso do EPI no sentido de evitar estes eventos e, conseqüentemente, continuar 

a desenvolver seu trabalho, garantindo sua remuneração. Assim, o uso adequado de EPI pelos 
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trabalhadores é resultado de um processo de aprendizagem observacional e das percepções 

dos benefícios da adoção deste comportamento. 

 

 Os operadores de colhedeiras 

A maioria dos operadores de colhedeiras (81,2%) considerou que o trabalho pode 

oferecer riscos à sua saúde. Assim como os cortadores, os operadores consideraram os 

acidentes de trabalho como o maior risco à sua saúde, relacionados à ocorrência de injúrias 

durante a manutenção das máquinas, principalmente no momento da troca das lâminas de 

corte, tombamentos devido a irregularidades no solo e colisões com caminhões de transbordo 

ou rede elétrica devido ao sono e a qualquer falha humana durante a condução da colhedeira, 

corroborando com os dados encontrados por Scopinho et al (1999). 

 
[...]Ah, risco você tem bastante, entendeu, é muito perigoso, né, principalmente 
quando vai mexer na parte de faquinha, entendeu, que as faquinhas são usadas para 
cortar, né, então ali corre muito risco de você se cortar...Ou se você não travar a 
máquina pode acontecer de cair, entendeu, e se estourar uma mangueira dessa aqui, 
usada no pistão, ela desce e pode macetar a pessoa lá debaixo, porque é tudo ferro. 
[...] (11). 
 
[...] Ah, algum acidente na hora da troca da faquinha, da limpeza da máquina, 
queimar uma mão...[...] (02). 
 
[...] Ah, depende...você pode cair duma máquina dessa, você pode talvez dá uma 
cochilada e cair, bater em alguma coisa... rede de força é perigoso. [...] (12). 

 

Em relação à ocorrência de acidentes entre os operadores de colhedeiras, os 

trabalhadores afirmaram que a maioria ocorre durante a manutenção das máquinas e devido a 

quedas ou colisões das máquinas, ocasionando lesões no corpo dos trabalhadores; nenhum 

acidente foi considerado grave. 

 
[...] Ah, acidente grave não... só estes dias que eu cortei o braço, só... Bateu no 
elevador da máquina... deu 3 pontos.[...] (13). 
 
[...] Tive mas foi muito tempo a traz. Eu escorreguei lá de cima da máquina. [...] 
(12). 
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[...] Eu bati a máquina com sono... Antigamente, trabalhava 12 horas. Trabalhei 
direto 12 horas, um pouco de sono... acabei batendo a máquina. Bateu no caminhão. 
Não machucou, nada... só pegou a máquina. Não foi uma batida feia, só relou a 
máquina no caminhão.[...] (04). 

 

Os trabalhadores referiram usar como EPI durante o corte mecanizado apenas 

uniformes e botas, não fazendo uso de luvas nos momentos em que realizam a manutenção 

das máquinas ou protetores auriculares para minimizar os riscos decorrentes da exposição 

constante ao ruído das colhedeiras. 

 Na observação da situação de trabalho, constatamos também que a não utilização de 

EPI durante o corte mecanizado é uma prática comum inclusive entre os líderes das frentes de 

trabalho, os quais não utilizam protetores auriculares, óculos de proteção ou luvas.  

 Segundo o Modelo Revisado de Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; 

PARSONS, 2002), esta atitude representa uma barreira à utilização de EPI pelos 

trabalhadores, funcionando como um modelo negativo aos trabalhadores. 

A possibilidade de ocorrência de problemas de coluna devido ao longo período de 

permanência na posição sentada, de problemas respiratórios relacionados à poeira e variação 

da temperatura (ar condicionado dentro da cabine e muito calor no ambiente), desgaste físico 

relacionado à posição e aos movimentos repetitivos realizados na operação das colhedeiras e 

incêndios devido ao superaquecimento da máquina foram outros riscos percebidos pelos 

operadores. 

 
[...] Ah... problema de... a gente fica muito sentado, dá problema na coluna mais pra 
frente. Agora não, que a gente é meio novo, mas mais pra frente, pode causar uma... 
um problema na coluna da gente. [...] (16). 
 
[...] Talvez pela poeira, também, pode ser problema respiratório, pro pulmão... É, 
usar muito o ar condicionado, também, não é bom, também...lá é um pouco 
friozinho, sai aqui fora, calor demais, né...essa mudança....[...] (01). 
 
[...] Ah, com o tempo, eu acho que pode acontecer, tipo assim... um desgaste de 
nervo, porque você usa muito os pés, as mãos, no caso os dedos, né.[...] (11). 
 
[...] Fogo né, o fogo é meio perigoso, né. E às vezes acidente, mas aí não acontece, 
graças a Deus não acontece. [...] (08). 
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As percepções dos operadores de colhedeiras corroboram com a literatura pesquisada 

e demonstram que eles identificaram os riscos ocupacionais relacionados à ocorrência de 

acidentes e problemas de coluna ocasionados pelo corte mecanizado. Porém, estes 

trabalhadores não reconheceram que as longas jornadas de trabalho, associadas à necessidade 

constante de atenção exigida na operação das colhedeiras, podem predispor ao aparecimento 

de problemas psicológicos, como tensão, cansaço mental e estresse. 

Do mesmo modo, os operadores não perceberam que o trabalho noturno e a 

alternância de turnos podem potencializar os efeitos psicológicos decorrentes do seu trabalho, 

além de provocar ou agravar distúrbios gastrointestinais, cardiovasculares e alterações no 

padrão do sono (FERREIRA, 1987). 

De acordo com a Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986) e com o Modelo 

Revisado de Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006), os 

comportamentos e as percepções dos sujeitos podem ser influenciados por experiências 

anteriores, pelos sentimentos destes indivíduos em relação à valorização de sua atividade 

laboral e pelo contexto no qual estão inseridos. 

Neste sentido, a observação das condições de trabalho dos cortadores de cana e o fato 

de muitos operadores terem sido lavradores ou cortadores antes de desempenharem sua 

função, atividades que exigem demasiado esforço físico e garantem baixos salários, fazem 

com que estes trabalhadores sintam-se felizes e orgulhosos por desempenharem uma atividade 

que lhes proporciona melhores condições de trabalho e de vida. Assim, a experiência negativa 

vivenciada anteriormente influencia os trabalhadores a supervalorizarem seu trabalho atual, 

impedindo uma percepção real sobre os riscos ocupacionais aos quais estão expostos. 

Além disso, segundo Scopinho et al (1999), como a maioria dos operadores eram 

cortadores de cana anteriormente, desenvolver a operação de uma colhedeira é uma ascensão 

profissional importante em suas carreiras, além de significar sair da condição de “bóia-fria”, o 
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que é entendido pejorativamente pela sociedade como um indivíduo miserável, analfabeto e 

sem qualquer qualificação profissional. Ser operador significa ter melhor status social em 

relação aos cortadores, motivando os operadores a desenvolver sua atividade de trabalho e 

lhes proporcionando satisfação em relação à sua função. 

Esse sentimento relacionado à atividade é uma variável considerada relevante 

segundo o Modelo Revisado de Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 

2002), à medida que pode motivar ou impedir o indivíduo de realizar uma ação ou adotar 

comportamentos específicos. 

 
[...] Esse é bem mais tranqüilo; mesmo trabalhando as 10 horas por dia, o cansativo 
é o outro. [...] (07). 
 
[...] Bom, eu sei lá...eu acho que na parte do corte de cana é mais perigoso, né... se é 
muito cansado, muito judiado. Aqui não, é sossegado, de boa, você não se cansa... é 
muito bom. [...] (05). 

 

O meio social no qual estão inseridos os operadores também exerce efeito sobre seu 

comportamento. Inseridos num processo de introdução tecnológica e modernização da 

agricultura, as máquinas têm provocado diversas modificações nas formas de organização do 

trabalho em relação ao corte manual, como alteração na forma de remuneração do trabalho, 

trabalho noturno e com alternância de turnos (SCOPINHO et al, 1999) e jornada de trabalho 

de 10 horas.  

Essas modificações se baseiam na possibilidade de utilização ininterrupta das 

máquinas, as quais assumem o controle do trabalho humano, ditando as metas de 

produtividade e exigindo uma crescente aceleração do ritmo de trabalho (SCOPINHO; 

VALARELLI, 1995; ALVES, 2006). 

Deste modo, não só os operadores de colhedeiras, mas todos os trabalhadores 

envolvidos no corte mecanizado da cana, tendo o ritmo de trabalho ditado pelas exigências 

das máquinas, símbolo da modernização capitalista, trabalham 10 horas por dia, 11 dias 
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consecutivos e somente realizam pausas durante a jornada de trabalho quando a máquina 

necessita parar. 

Estes trabalhadores, oriundos em sua maioria da própria região, onde predomina o 

cultivo da cana e na qual existe grande oferta de trabalhadores, não identificam os malefícios 

advindos desta nova forma de organização do trabalho justamente porque percebem o 

trabalho de operador de colhedeira como uma grande oportunidade de desenvolvimento 

profissional. Além disso, como sabem que se não quiserem cortar cana devem se sujeitar às 

estas condições, adaptam-se a tal realidade. 

A modernização das lavouras canavieiras também tem trazido sérias conseqüências 

sobre as condições de trabalho no corte manual da cana, principalmente exigindo um aumento 

gradativo e exagerado no ritmo de trabalho dos cortadores (ALESSI; NAVARRO, 1997), cuja 

meta de produtividade também passa a ser determinada pela produção das máquinas (ALVES, 

2006). 

Deste modo, todas as transformações que vêm ocorrendo no meio rural, nas últimas 

décadas, têm repercutido de maneira negativa sobre a saúde dos trabalhadores envolvidos no 

corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar, determinando o perfil de morbidade destes 

trabalhadores. 

 

- PERCEPÇÃO DA SAÚDE 

 

Os cortadores de cana 

Analisando o conteúdo das falas dos sujeitos, foi constatado que somente dois 

trabalhadores referiram possuir problemas de saúde. Um trabalhador referiu estar em 

tratamento para depressão, diagnosticada recentemente, utilizando ansiolítico diariamente, e 
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outro afirmou apresentar dor crônica em membro superior. Os demais trabalhadores negaram 

qualquer problema de saúde, relacionado ou não à sua atividade laboral. 

 
[...] Até há poucos dias, eu estava com a cabeça um pouco ruim mesmo. Fui ao 
médico e ele deu remédio. Falou que é começo de depressão. Tem exame marcado 
pra eu voltar lá. [...] (25). 
 
[...] É, sempre a gente tem uma dorzinha assim...essa semana eu tava meio ruim, 
né...a gente esforça muito né, os ossos assim começam a doer muito...no braço. (...) 
Uma vez eu fiz um exame. Pensei que era reumatismo, mas não deu reumatismo 
não. Agora não sei que problema que é. Faz uns 3 anos, né, que essa dor vem assim 
complicando. [...] (08). 

 

 Apesar destes depoimentos, acreditamos que esta situação não reflete a realidade dos 

cortadores de cana, os quais omitiram apresentar problemas de saúde por medo de perda do 

emprego caso admitissem que estavam doentes. 

Segundo um dos líderes de turma de cortadores, responsável pela contratação e 

fiscalização de toda atividade laboral desenvolvida pelos cortadores, os trabalhadores 

possuíam diversos problemas de saúde, principalmente alterações osteomusculares, mas não 

afirmaram possuí-las porque corriam o risco de não serem readmitidos pela empresa em safras 

posteriores, já que as usinas adotam os mesmos critérios de contratação de mão-de-obra: 

limitação do número de mulheres, preferência por trabalhadores jovens e/ou que atingiram 

médias elevadas de produtividade em safras anteriores e exclusão de trabalhadores doentes, 

debilitados, com idade avançada e com baixa produtividade. Tais critérios, segundo Alves 

(2006), representam a realidade do mercado de trabalho no setor canavieiro. A fala a seguir 

mostra a situação descrita: 

 
[...] porque a usina não pode contratar gente doente nem velho, porque velho é mais 
doente, tem mais problema de saúde; porque a usina quer produção e só vai 
contratar quem produz bastante, quem não tem nada (doença). Então eles falam isso. 
[...] (Líder). 

 

O trabalhador líder também nos relatou considerar impossível que um cortador 

trabalhe por mais de dez anos no corte manual da cana, principalmente devido à ocorrência de 
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problemas de coluna e em membros superiores, os quais não permitem que o trabalhador 

continue a desenvolver as atividades exigidas no corte manual. 

Deste modo, os trabalhadores podem ser portadores de problemas de saúde e negar 

este fato devido à necessidade de permanecerem empregados, sendo recontratados em safras 

posteriores. Além disso, estes indivíduos podem estar trabalhando e possuir alguma lesão, 

sintoma ou doença decorrentes da realização de sua atividade profissional, agravando seu 

problema de saúde. Este comportamento pode estar sendo, então, determinado pelo meio 

social no qual estes trabalhadores estão inseridos e pode ser responsável pelo seu 

adoecimento, processo que representa um dos princípios da Teoria Social Ecológica 

(STOKOLS, 1996). 

Em relação à maneira como os sujeitos se sentiam física e mentalmente, muitos 

referiram sentir o corpo cansado e dolorido ao fim da jornada de trabalho e alguns afirmaram 

também cansaço mental. 

 
[...] Ah, o corpo sempre cansado, né. Que, com certeza, a gente pega serviço pesado e 
tudo... aí tem hora que a gente não descansa direito, aí  o corpo fica  sempre cansado. 
[...] (33). 
 
[...] Dor ao levantar, né, pra gente vir, sente uma dor...assim... normal...é 
cansaço...todo dia...fazer o quê...[...] (38). 
 
[...] Ah, o corpo sempre dá cansaço, né...o calor é demais, abafa a gente, né, o 
quenturão é muito. Muita roupa no corpo trabalhando, então...isso abafa um pouco a 
gente, né. E cansa muito. [..] (29). 
 
[...] A cabeça preocupada, né...a gente deixa a família na Bahia, e tudo, e chega 
aqui, trabalhando, e tudo...é por isso que a gente...o corpo da gente não descansa, 
porque o pensamento da gente voa. [...] (21). 
 
[...] A cabeça cansada também. [...] (32). 

 

Um dado que nos chamou a atenção foi o fato de os trabalhadores apresentarem 

cefaléia freqüente, a qual pode estar relacionada à constante exposição solar, inadequada 

condição de hidratação e alimentação do trabalhador e demasiado esforço físico durante o 

corte manual da cana.  
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[...] Às vezes, dói (a cabeça). Esforça muito, sol quente, aí dói. Tem hora que sente 
bom..aí dá dor de cabeça, aí sente cansado...mas dá pra ir levando. [...] (35). 

 

A maioria dos cortadores referiu dormir bem e, aqueles que afirmaram não apresentar 

adequado padrão de sono, atribuíram o fato a problemas no trabalho, cansaço extremo e dor 

no corpo causados pelo corte manual. 

 
[...] O sono é assim meio leve, né. Tem problema porque fico irritado no serviço 
então dorme naquele sentido, né. (...) porque quando aqui, quando eu chego aqui, 
meu sono é mais assustado por causa do horário, porque a gente não pode perder. 
Não é que nem na Bahia; lá pra nós, a gente trabalha por conta da gente, não tem 
negócio de horário. Hora que acordar tá bom. [...] (25). 
 
[...] Não durmo 100% não, mas...tem vez que, quando a gente esforça um pouco no 
serviço, a noite não tem como a gente dormir direito; a gente deita de um lado, daí a 
pouco...fica rodando pro outro lado... de tão cansado. [...] (15). 

 

 Assim, constatamos que a maioria dos trabalhadores envolvidos no corte manual da 

cana sentiam-se cansados fisicamente em decorrência da sua atividade laboral e dormiam 

bem. 

 

Os operadores de colhedeiras 

Em relação à percepção dos operadores de colhedeiras, alguns alegaram doenças 

respiratórias, como alergia, rinite e gripe freqüentes, negando porém que estes distúrbios eram 

causados pelo trabalho e sendo agravados pelo inverno seco. 

 
[...] Alergia, mas não foi devido ao emprego aqui, porque eu sempre tive alergia, 
rinite...tenho sempre. Piora um pouquinho nessa época. [...] (01). 

 

Outras respostas mostram que os operadores também sentiam o corpo cansado e 

referiram cansaço mental, estresse ou tensão em decorrência das longas jornadas de trabalho, 

da ausência de pausas regulares e de folga somente após onze dias de trabalho. 

 
[...] É, fim do expediente, cansado (corpo), mas a gente... é o normal, de sempre. [...] 
(09). 
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[...] Ah, quando vai chegando no 8o dia assim, vai... vai cumulando...cansa, sente 
cansado sim. [...] (03). 
 
[...] A cabeça fica mais ou menos...fica meio aluada, mas dá pra tocar. Vai chegando 
no 8o dia fica seqüela... a gente fica tenso, né... qualquer coisa agita... Aqui você não 
tem descanso, né... que eu acho assim, que todo mundo tem que ter seu descanso. Se 
chega no 8o dia, pra mim, me sinto pior. [...] (03). 
 
[...] Às vezes... às vezes assim um pouco estressado, também, devido ao excesso de 
horas, né...10 horas também é um pouco puxado, né. [...] (01).  
 
[...] força um pouco a mente da gente, né. Não como o cansaço do corpo, né, mas 
você percebe um pouco.[...] (07). 

 

Somente um trabalhador referiu alterações no sono, não especificando a causa deste 

distúrbio. 

Durante entrevista, um trabalhador líder do corte mecanizado referiu apresentar 

problema respiratório crônico, não tendo procurado atendimento médico ou realizado 

qualquer ação no sentido de melhorar estes sintomas. Este trabalhador também nos relatou 

que um operador de colhedeira estava afastado do trabalho devido a problemas de coluna. 

Deste modo, constatamos que os operadores de colhedeiras também não emitiram 

informações sobre seu real estado de saúde. No entanto, quando questionados anteriormente 

sobre os riscos advindos do conjunto de atividades que caracteriza o corte mecanizado, os 

operadores não identificaram qualquer risco à sua saúde decorrente das formas de organização 

do trabalho (longas jornadas, reduzido número de folgas, trabalho noturno e em turnos 

alternados). 

Assim, os trabalhadores não conseguiram associar que as atividades executadas 

durante o corte mecanizado os expõem às cargas psíquicas decorrentes do trabalho 

(LAURELL; NORIEGA, 1989), as quais podem levar ao aparecimento de problemas 

psicológicos e agravar diversos distúrbios orgânicos (SCOPINHO et al, 1999). 

Este fato evidencia que os trabalhadores não conseguem claramente perceber como 

seu trabalho pode lhes ocasionar problemas de saúde, sendo capazes somente de identificar 
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certos riscos de acidentes e problemas de coluna em decorrência da observação de 

experiências vividas anteriormente por eles ou pelos colegas de trabalho. 

Deste modo, constatamos que os trabalhadores do corte mecanizado não percebem a 

possibilidade de adoecer pelo trabalho e, diante da observação dos problemas vivenciados 

pelos trabalhadores do corte manual, sentem-se gratos pela oportunidade de desempenharem 

sua função. 

Esta hipótese se baseia nos pressupostos da Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 

1986), pelos quais o comportamento e o processo de aprendizagem sofrem influências diretas 

das experiências prévias do indivíduo ou da observação de experiências vivenciadas por 

outros, servindo como modelos (positivos ou negativos) ao indivíduo. 

 

- PERCEPÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

  

Analisando as condições de vida e trabalho dos sujeitos, constatamos que eles estão 

expostos a diversos riscos ocupacionais, principalmente em decorrência das cargas de 

trabalho e das formas nas quais o trabalho é organizado. 

Além disso, verificamos que os trabalhadores não têm facilidade de acesso aos 

serviços de saúde e não é realizada qualquer ação de vigilância em saúde do trabalhador, 

eliminação de riscos ocupacionais ou prevenção de agravos no sentido de proteger e promover 

sua saúde. 

Principalmente em relação aos cortadores de cana, também foi verificado que eles 

vivem em condições de pobreza, caracterizada por inadequadas condições de moradia, higiene 

e alimentação. 

Entendendo a saúde como “o estado de completo bem-estar físico, mental e social” 

(OPAS, 1978) e a promoção da saúde como a combinação de apoios educativos e ambientais 
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a ações e condições de vida que conduzem à saúde (GREEN; KREUTER, 1991) e como um 

conjunto de ações destinadas a aumentar o bem-estar e a efetivar o potencial de saúde dos 

indivíduos (PENDER, 1996), percebemos que não era oferecida aos trabalhadores qualquer 

ação capaz de promover sua saúde. 

Diante deste fato, decidimos investigar se os trabalhadores adotavam ações capazes de 

trazer benefícios à sua saúde física ou mental ou se possuíam hábitos saudáveis de vida.  

Constatamos que menos da metade dos cortadores realizavam esporadicamente 

alguma atividade como jogar futebol com os amigos, ouvir música, assistir TV e dançar, no 

intuito de descansar, relaxar ou se divertirem. 

 
[...] Tem vez que vou ao forró, né, me divertir um pouco, distrair. [...] (35). 
 
[...] Jogo bola à tarde para esquecer os problemas, né. [...] (03). 
 
[...]Faço, sempre eu faço, né. Saio, vou... jogo uma bolinha, né...vou conversar com 
uns colegas na praça aí...só. [...] (16). 
 
[...] Eu faço. Sempre eu...eu dou descanso pro meu corpo, né. Fica sujeito de deitar, 
ou... descansar, né, sossegar, descansar o corpo, dá descanso pro corpo... às vezes 
jogo bola. [...] (20). 

 

Em relação aos operadores, o número de trabalhadores que admitiu realizar alguma 

atividade de lazer foi um pouco superior (62,5%). Os sujeitos referiram jogar futebol, fazer 

churrasco, pescar, ouvir música, assistir televisão e encontrar os amigos nos momentos de 

folga do trabalho. 

 
[...] Ouço música, saio sempre, vou para alguma cidade também...nos barzinho, com 
meus colegas. [...] (01). 
 
[...] Hora que eu chego do serviço eu tomo um banho, deito e durmo para no outro 
dia estar disponível de novo. [...] (02). 
 
[...] Em casa assisto televisão, algum churrasco, só isso. Mas não dá tempo de fazer 
nada... atividade física nenhuma, esporte nenhum, nada, nada. É chegar em casa e 
sofá; é deitar e sofá...[...] (03). 
 
[...] A gente sai, pesca, joga bola, mas não é sempre. [...] (12). 
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Também foi questionado aos trabalhadores se eles tinham hábito de fumar ou ingerir 

algum tipo de bebida alcoólica. Apenas alguns cortadores referiram ser fumantes, consumindo 

em média um maço de cigarros por dia, e 43,6% afirmaram ingerir cerveja de vez em quando, 

moderadamente.  

 
[...] É, muito pouco. De vez em quando, final de semana, tomo uma, duas cervejas e 
só. [...] (17). 

 

Em relação aos operadores de colhedeiras, 25% eram fumantes e 68,7% relataram 

fazer uso bebida alcoólica, principalmente cerveja, em pequena quantidade, nos dias de folga. 

 
[...] Às vezes, mas é raro. Na folga assim, algum churrasco... e só cerveja. [...] (01). 

 

 Assim, constatamos que os trabalhadores procuravam descansar após o trabalho e se 

reuniam com amigos e com a família nos dias de folga, ações capazes de lhes proporcionar 

momentos de lazer, descanso e descontração, trazendo benefícios à sua saúde.  

 O hábito de fumar traz inúmeros riscos de desenvolvimento de problemas respiratórios 

e circulatórios aos indivíduos (BRASIL, 2001) e, especificamente aos trabalhadores 

envolvidos no corte da cana, o tabagismo pode potencializar os efeitos negativos da exposição 

ocupacional à poeira sobre a saúde destes trabalhadores. 

 Muitos trabalhadores do corte manual e mecanizado referiram o hábito de ingerir 

bebidas alcoólicas eventualmente e moderadamente. Entretanto, segundo o trabalhador líder 

de turma de cortadores de cana, após o trabalho, muitos cortadores param em bares próximos 

às suas residências antes mesmo de entrarem em casa e, muitas vezes, permanecem horas 

nestes locais, fazendo uso abusivo de álcool, ingerindo diariamente grande quantidade de 

aguardente. 

 
[...] Normalmente, eles saem do serviço, param no bar e ficam lá; tomam pinga, 
uma, duas pingas eles tomam, todo dia. Tem uns que tomam muita pinga, tomam 
demais, todo dia. [...] (Líder). 
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[...] Eles bebem muito e bebem pinga. Eles não falam porque isso é um hábito de 
todo trabalhador. Por exemplo, quando um trabalhador passa pelo médico e ele fala: 
você fuma? bebe? tem alguma doença? O trabalhador responde tudo que não. Tudo 
eles não tem. Por que? Porque eles precisam do serviço. Se eles começarem a contar 
muito as histórias deles, vão reprovar eles, não vão contratar eles de novo, na outra 
safra. Eles têm medo. [...] (Líder). 

 

Deste modo, assim como os trabalhadores não revelaram seus problemas de saúde, 

omitiram hábitos que podem prejudicá-los no trabalho, sendo causa de demissões ou 

impedindo recontratações em safras posteriores. 

Segundo a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2001), o trabalho é 

considerado um fator psicossocial de risco para o alcoolismo crônico, já que o consumo 

coletivo de bebidas alcoólicas, associado a situações de trabalho, pode representar um meio de 

garantir inclusão no grupo. O alcoolismo “[...] também pode ser uma forma de viabilizar o 

próprio trabalho, em decorrência dos efeitos farmacológicos próprios do álcool: calmante, 

euforizante, estimulante, relaxante, indutor do sono, anestésico [...] ” (BRASIL, 2001, p.175). 

Ainda segundo a mesma Lista de Doenças, tem sido observada maior incidência de 

casos de alcoolismo em determinadas ocupações, especialmente aquelas que se caracterizam 

por ser socialmente desprestigiadas, nas quais a tensão é constante e elevada, de grande 

densidade de atividade mental, de trabalho monótono ou em atividades que envolvem 

afastamento prolongado do lar, situações que representam algumas peculiaridades do trabalho 

e da vida dos cortadores de cana. 
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6.2 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E ECOLÓGICA 

 

De acordo com Green e Kreuter (2005), a abordagem ecológica propõe que o estado 

de saúde do indivíduo é influenciado diretamente pela interação entre fatores individuais e 

fatores relacionados ao ambiente no qual o indivíduo está inserido e a perspectiva educacional 

está centrada no pressuposto de que as pessoas aprendem continuamente com o ambiente e o 

meio social no qual estão inseridas. 

 Baseado nestas abordagens, esta fase do Modelo Precede-Proceed representa a 

identificação e a compreensão dos fatores predisponentes, dos fatores que reforçam o 

comportamento e dos fatores que capacitam o indivíduo a adotar comportamentos em saúde, 

os quais, segundo Green e Kreuter (2005), são interdependentes e influenciam diretamente o 

comportamento do indivíduo, assim como o meio social e as condições de vida, refletindo o 

estado de saúde da pessoa. 

De acordo com o Modelo Revisado de Promoção da Saúde (PENDER, 1996), as 

influências interpessoais, as percepções dos benefícios e os sentimentos relacionados a 

comportamentos em saúde influenciam diretamente indivíduos a adotarem ou evitarem 

determinados comportamentos e, conseqüentemente, afetam o estado de saúde das pessoas. 

A Teoria Cognitiva Social (BANDURA, 1986) defende que o sucesso atingido em 

ações anteriores da mesma natureza leva a pessoa à crença de que ela possui capacidade para 

obter êxito novamente, do mesmo modo que afirma que, pela observação das experiências 

vivenciadas por outros, a pessoa conclui também ser capaz de realizar a mesma tarefa. Assim, 

as experiências anteriores e a observação das experiências vivenciadas por outros podem 

determinar a adoção de comportamentos saudáveis, melhorando a saúde do indivíduo. 
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A partir destes pressupostos, a análise dos problemas dos trabalhadores envolvidos no 

corte manual e mecanizado da cana identificados durante a fase de avaliação social e 

epidemiológica nos permitiu identificar como: 

 

- fatores predisponentes: o conhecimento e as percepções dos trabalhadores sobre os riscos 

ocupacionais aos quais estão expostos e em relação aos seus problemas de saúde, as 

percepções dos trabalhadores sobre os benefícios da adoção de comportamentos saudáveis e o 

próprio meio social no qual estão inseridos, fatores que exercem uma dinâmica influência 

sobre a saúde dos trabalhadores; 

 

- fatores que reforçam comportamentos: as experiências prévias de cada indivíduo, as 

experiências vivenciadas por outros trabalhadores (ou influências interpessoais) e o 

sentimento dos trabalhadores relacionados ao seu trabalho; 

 

- fatores capacitantes: a disponibilidade de recursos e a acessibilidade a serviços sociais e de 

saúde aos trabalhadores. 

 

Em relação aos fatores predisponentes, o meio social, o conhecimento e as percepções 

dos trabalhadores permitem que eles assumam comportamentos específicos em diferentes 

situações durante suas atividades laborais, comprometendo ou protegendo sua saúde. 

É o que ocorre quando cortadores utilizam EPI corretamente durante seu trabalho, 

percebendo que a utilização do facão no corte da cana pode lhes causar injúrias e lesões. Esta 

percepção decorre de experiências prévias e da observação da ocorrência de lesões 

envolvendo outros trabalhadores, levando o cortador a adotar este comportamento, 

protegendo sua saúde. 
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De modo contrário, em busca de melhores salários, os cortadores trabalham em 

excesso e em ritmo acelerado, desrespeitando os limites do próprio corpo. Este 

comportamento pode ser resultante da falta de conhecimento e de percepção dos trabalhadores 

em relação aos riscos advindos do esforço físico exigido pelo corte da cana, comprometendo 

sua saúde. 

Os operadores de colhedeiras também comprometem sua saúde à medida que 

trabalham sem pausas regulares durante longas jornadas e por vários dias consecutivos, tendo 

seu ritmo do trabalho ditado pelas máquinas, comportamento decorrente da sua falta de 

conhecimento e percepção em relação aos riscos psicológicos advindos do corte mecanizado. 

Assim, melhorias no meio ambiente físico e social dos cortadores de cana e dos 

operadores de colhedeiras e a ampliação do conhecimento destes indivíduos sobre as 

características de suas atividades laborais são capazes de alterar as percepções dos 

trabalhadores relacionadas aos riscos e problemas de saúde porque: 

1º) tendo maior conhecimento sobre os benefícios e malefícios advindos do corte manual e 

mecanizado da cana, os trabalhadores podem passar a perceber quais comportamentos devem 

ser continuados e quais devem ser evitados no sentido de proteger sua saúde; 

2º) melhorias nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores influenciarão diretamente 

a sua saúde, minimizando os riscos ocupacionais e diminuindo a exposição a fatores que 

podem predispor ao aparecimento de doenças e agravos à saúde, como falta de higiene e 

saneamento básico. Obviamente, as percepções destes indivíduos serão alteradas, 

contribuindo para a adoção de comportamentos saudáveis. 

 Além disso, conhecendo as dificuldades que enfrentam diariamente nas lavouras 

canavieiras, os trabalhadores continuam a adotar comportamentos que julgam proteger sua 

saúde ou evitam ações que consideram prejudiciais à sua saúde baseados na percepção dos 

benefícios de cada comportamento. 
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 Quanto aos fatores que reforçam comportamentos, as experiências anteriores dos 

trabalhadores e a observação de experiências vivenciadas por outros determinam a adoção de 

comportamentos individuais e coletivos direcionados à preservação da saúde durante o 

trabalho, como discutido anteriormente, não só minimizando os riscos ocupacionais como 

garantindo sua força de trabalho e sua subsistência ao passo que mantém o trabalhador apto 

para o trabalho. 

 Relacionados aos fatores capacitantes, a disponibilidade de serviços e a acessibilidade 

de recursos podem influenciar na saúde dos indivíduos à medida que a dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde e a inexistência de ações e programas de vigilância em saúde e de 

serviços sociais específicos aos trabalhadores deixam de capacitá-los para a busca de 

comportamentos saudáveis, não lhes oferecendo subsídios para a adoção de comportamentos 

e hábitos de vida capazes de promover sua saúde. 

Diante do exposto, de acordo com um dos pressupostos centrais da Teoria Social 

Ecológica (STOKOLS, 1992), podemos afirmar que as relações entre indivíduos e ambientes 

são caracterizadas por ciclos de influência mútua e interdependência, de modo que aspectos 

físicos e sociais do ambiente influenciam diretamente a saúde dos indivíduos e os indivíduos 

modificam o ambiente através de suas ações individuais ou coletivas. 
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6.3 AVALIAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA E ELABORAÇÃO DAS 

INTERVENÇÕES 

 

Considerando as condições de trabalho como o principal fator de risco à saúde dos 

cortadores e operadores de colhedeiras, nesta fase buscou-se a identificação dos fatores 

relacionados às políticas públicas e organizacionais que podem determinar o adoecimento dos 

trabalhadores durante o corte da cana-de-açúcar, seguido da elaboração de um plano de 

intervenções visando a promoção da saúde dos trabalhadores. 

Analisando o corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar, constatamos que as 

diferentes formas de organização do trabalho têm agravado o estado de saúde dos 

trabalhadores à medida que, segundo a lógica capitalista, exige um constante aumento da 

produtividade e a minimização dos custos durante a produção, desconsiderando as 

necessidades dos trabalhadores.  

A exigência de elevada produtividade no setor sucroalcooleiro tem gerado a 

necessidade de os cortadores aumentarem drasticamente seu ritmo de trabalho, o que leva ao 

excesso de trabalho, ao aumento do risco de ocorrência de problemas osteomusculares e até 

mesmo à morte de trabalhadores. 

No corte mecanizado, o trabalho também é organizado no sentido de atingir alta 

produtividade; assim, as jornadas são longas e há trabalho noturno, em turnos alternados e 

realizado sem pausas regulares e com reduzido número de folgas, acompanhando o 

funcionamento contínuo das máquinas, o que pode determinar o aparecimento de problemas 

psicológicos nos trabalhadores. 

Agravando este processo, os empregadores têm lançado mão de diversas políticas de 

incentivo ao aumento da produtividade do trabalhador, como gratificações e premiações 

àqueles que atingem a maior produtividade ao final do mês e bonificações e remuneração 
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adicional aos trabalhadores que não faltarem no trabalho, o que contribui para o adoecimento 

dos trabalhadores à medida que os incentiva a aumentar ainda mais seu ritmo de trabalho.  

Outros fatores considerados determinantes das condições de saúde dos trabalhadores 

do corte da cana-de-açúcar são as políticas públicas que regem o trabalho, o trabalho rural e a 

saúde pública no Brasil, as quais não são capazes de promover a saúde dos trabalhadores. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, representa um marco na 

saúde pública brasileira, propagando os ideais de um grande movimento nacional iniciado na 

década de 70 em defesa de melhores condições de saúde da população conhecido como 

Reforma Sanitária (BRASIL, 2000). 

Além disso, as discussões e propostas elaboradas nesta conferência serviram de base 

para a definição de saúde como “direito de todos e dever do Estado” a partir da Constituição 

de 88 e para a criação do Sistema Único de Saúde – SUS a partir da Lei Orgânica de Saúde, 

em 1990 (BRASIL, 2000). 

A Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080 de 19/09/1990) dispõe sobre os princípios do 

SUS e estabelece as ações incluídas em seu campo de atuação, entre as quais ações voltadas à 

saúde do trabalhador, entendendo por saúde do trabalhador um conjunto de ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária que visam a proteção, promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos  decorrentes de suas 

condições de trabalho (BRASIL, 1990). 

Posteriormente, foram criadas novas regulamentações ampliando e redirecionando as 

ações em Saúde do Trabalhador, como a Portaria 3.120/98, que dispõe sobre as práticas de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador (BRASIL, 1998) e a Portaria no 2.437/GM, que amplia a 

Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador – RENAST, cujo objetivo central é a 

integração da rede de serviços do SUS para o desenvolvimento de ações curativas, 
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preventivas, de promoção e de reabilitação da saúde de forma descentralizada e hierarquizada 

em Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2005c). 

Em 2005, a Portaria Interministerial no 800 apresenta os fundamentos da Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador no Brasil, cujos objetivos são: promover e 

proteger a saúde dos trabalhadores por meio de ações de promoção, vigilância e assistência; 

explicitar as atribuições do setor saúde no que se refere às questões específicas de Saúde do 

Trabalhador dando visibilidade à questão; viabilizar a pactuação intra e intersetorial; e 

fomentar a participação e o controle social (BRASIL, 2005b). 

 Desta maneira, percebemos que todas as ações em saúde pública e saúde do 

trabalhador no Brasil são planejadas seguindo os princípios que norteiam o Sistema Único de 

Saúde - SUS, dentre os quais destacamos integralidade, eqüidade, universalidade e controle 

social.  

 No entanto, o desenvolvimento deste estudo nos permitiu verificar que estes princípios 

ainda não traduzem a realidade do sistema de saúde pública brasileiro e que os investimentos 

públicos no Brasil não contemplam a execução de programas e planejamentos voltados à 

prevenção de doenças e erradicação de fatores determinantes da saúde, não sendo executadas 

ações que contemplem a integralidade do indivíduo, mas apenas ações isoladas, fragmentadas 

e focadas no tratamento do indivíduo doente. 

Assim, apesar da implementação gradativa de leis, regulamentações e normatizações 

sobre a saúde no Brasil, as condições de saúde dos trabalhadores rurais brasileiros continuam 

inadequadas, reflexo das precárias condições de trabalho e da pobreza desta população. 

Esta situação é decorrente da desarticulação entre as políticas públicas sociais e de 

saúde no País, o que pode ser claramente evidenciado pelo texto que compõe a Introdução da 

Portaria Interministerial no 800 de 03/05/05, que apresenta os fundamentos da Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2005b, p. 43): 
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[...] Tradicionalmente, no Brasil, as políticas de desenvolvimento têm se restringido 
aos aspectos econômicos e vêm sendo traçadas de maneira paralela ou pouco 
articuladas com as políticas sociais, cabendo a estas últimas arcarem com os ônus 
dos possíveis danos gerados sobre a saúde da população, dos trabalhadores em 
particular e a degradação ambiental. Para que o Estado cumpra seu papel para a 
garantia desses direitos, é mister a formulação e implementação de políticas e ações 
de governo transversais e intersetoriais. 

 

Para que este processo de atenção integral à saúde do trabalhador ocorresse de fato, 

seria necessário que os princípios do SUS e das políticas de saúde do trabalhador realmente 

fossem colocados em prática no País, garantindo acesso universal e de qualidade aos serviços 

de saúde, participação da sociedade e total articulação das políticas públicas de saúde. 

Guiando as práticas em saúde no Brasil, estes princípios seriam realmente capazes de 

promover a saúde de nossa população. 

Promover a saúde dos trabalhadores do corte da cana no Brasil significaria melhorar as 

condições de trabalho dos trabalhadores, diminuir o nível de pobreza desta população e 

articular políticas públicas de saúde.  

Para diminuir a pobreza de uma população é necessário melhorar as condições de 

moradia destes indivíduos, disponibilizar serviços de saúde, educação, cultura e lazer aos 

indivíduos (OMS, 2003) e oferecer trabalho decente aos trabalhadores. 

A Agenda Nacional de Trabalho Decente (BRASIL, 2006b, p. 05), considera o 

trabalho decente como uma condição fundamental para a superação da pobreza e a redução 

das desigualdades sociais, entendendo por trabalho decente “[...] um trabalho adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, eqüidade e segurança, capaz de garantir 

uma vida digna [...]”. 

A noção de trabalho decente se baseia no respeito às normas internacionais do 

trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho (liberdade sindical, 

direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho 
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infantil), na promoção do emprego de qualidade e na extensão da proteção social e do diálogo 

social (BRASIL, 2006b). 

Assim, garantir trabalho decente aos cortadores e operadores de colhedeiras 

significaria introduzir mudanças significativas nas condições laborais destes indivíduos e nas 

formas de organização do trabalho, além de colocar em prática os princípios de vigilância em 

saúde nos quais se baseiam as políticas públicas de Saúde do Trabalhador no Brasil. 

Por ações de vigilância em saúde do trabalhador entende-se o conjunto de práticas 

sanitárias que visam a promoção, proteção e assistência à saúde dos trabalhadores, tendo 

como objeto de sua ação a investigação e posterior intervenção nos processos de trabalho e 

saúde-doença (MACHADO, 1996). 

As ações de vigilância em saúde do trabalhador têm como objetivo “[...] detectar, 

conhecer, pesquisar, analisar e divulgar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos 

à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho [...]”, considerando os aspectos 

“[...] epidemiológico, tecnológico, organizacional e social, com a finalidade de planejar, 

executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos de forma a eliminá-los ou controlá-los 

[...]”, por meio de uma atuação planejada contínua e sistemática, com a participação ampla da 

sociedade (BRASIL, 1998, p. 03). 

Deste modo, a desarticulação entre as políticas públicas no País, a falta de ações de 

vigilância em saúde e as formas de organização do trabalho têm contribuído para a 

manutenção das inadequadas condições de saúde dos trabalhadores rurais brasileiros, entre os 

quais os trabalhadores do setor canavieiro, à medida que impossibilitam a visão integral dos 

múltiplos fatores determinantes da saúde, não propõem ações de prevenção de agravos, 

eliminação de riscos e promoção da saúde e aumentam os riscos de adoecimento dos 

trabalhadores. 
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6.3.1 PLANO DE INTERVENÇÕES VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

DOS TRABALHADORES DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 Elaboramos um plano de intervenções representando a última etapa do planejamento 

em saúde realizado neste estudo. Para tal, julgamos fundamental que fossem feitas algumas 

considerações a respeito da proposição das intervenções. 

Considerando que as intervenções fazem parte de um planejamento em saúde, 

elaborado inicialmente pela identificação de problemas da população-alvo e da identificação 

de fatores determinantes das condições de saúde destes indivíduos, subentende-se que elas 

devem contemplar a eliminação e minimização destes fatores e problemas, processo que seria 

capaz de promover a saúde dos indivíduos. 

Neste estudo, identificamos fatores individuais, ambientais e sociais que podem 

determinar o adoecimento de trabalhadores envolvidos no corte manual e mecanizado da 

cana-de-açúcar, além de analisarmos fatores que podem predispor ou estar relacionados à 

adoção de comportamentos e a realização de atividades que diretamente exercem influências 

no processo saúde-doença destes indivíduos. 

Neste sentido, no intuito de promover a saúde destes trabalhadores, deveríamos propor 

intervenções capazes de modificar todos os fatores e condições identificadas como 

determinantes do adoecimento dos indivíduos. 

No entanto, deparamo-nos com uma situação de impotência e limitação diante da 

elaboração de intervenções voltadas à adaptação de determinados fatores sociais e políticos 

intrinsecamente relacionados ao adoecimento dos trabalhadores, representados pelas 

condições de moradia e alimentação, baixos salários e dificuldade de acesso a serviços de 

saúde e educação, lazer e cultura, os quais caracterizam as condições de vida dos sujeitos e 

em face à desarticulação de políticas públicas voltadas à Saúde do Trabalhador no Brasil. 
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Enquanto pesquisadores em saúde, por mais que reflitamos sobre as maneiras de 

minimizar a pobreza e de oferecer melhores condições de vida aos trabalhadores, não 

conseguiríamos que um plano de intervenções proposto isoladamente contemplasse todos os 

aspectos da vida de uma população sem ser considerado utópico e, por isso, mesmo, 

inatingível. 

Assim, buscando de fato contribuir com a minimização destes determinantes da saúde 

dos trabalhadores envolvidos no corte da cana no Brasil, julgamos essencial nossa inserção e 

participação em projetos e programas desenvolvidos por setores públicos municipais e 

estaduais relacionados à Saúde do Trabalhador, cuja representação interdisciplinar e 

multiprofissional garante discussões dos reais problemas enfrentados pelos trabalhadores nas 

diferentes localidades brasileiras, articulando saberes e práticas a ações de vigilância em 

saúde do trabalhador. 

 Como exemplos citamos os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – 

CEREST, ligados à Rede Nacional de Saúde do Trabalhador – RENAST, os quais 

representam locais cuja participação de pesquisadores especializados em Saúde do 

Trabalhador consideramos essencial para o desenvolvimento de ações e políticas capazes de 

melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores.  

Deste modo, uma importante intervenção a ser proposta neste estudo é nossa inserção 

e atuação nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador do interior do Estado de São 

Paulo, buscando contribuir para a elaboração de ações de promoção à saúde dos trabalhadores 

do setor sucroalcooleiro do Brasil. 

No entanto, elaboramos um plano de intervenções voltado à melhoria das condições 

laborais dos trabalhadores do corte da cana, apresentado a seguir, considerando a viabilidade 

de modificações de fatores relacionados às formas de execução e organização do trabalho e os 

efeitos destas ações sobre a saúde dos trabalhadores. 
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PLANO DE INTERVENÇÕES VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS 

TRABALHADORES DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

PROBLEMA: Riscos à saúde dos trabalhadores das lavouras canavieiras. 

 

META: Melhorar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores envolvidos no corte 

manual e mecanizado da cana-de-açúcar por meio de modificações nos fatores individuais, 

ambientais, sociais e organizacionais identificados como determinantes do adoecimento dos 

trabalhadores. 

Toda ação será realizada de acordo com os princípios de vigilância em saúde do 

trabalhador: identificação de problemas e riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e 

posterior elaboração e implementação de ações voltadas à minimização e eliminação destes 

fatores, prevenindo agravos à saúde dos trabalhadores, tratando problemas de saúde 

identificados e reabilitando os trabalhadores. 

 

OBJETIVOS 

1- Conscientizar os trabalhadores sobre os risco ocupacionais e potenciais problemas de saúde 

advindos de suas atividades laborais; 

2- Conscientizar os trabalhadores sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis e 

comportamentos de promoção da saúde; 

3- Controlar e minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho e o adoecimento pelo trabalho; 

4- Ampliar a assistência de saúde oferecida aos trabalhadores pela empresa; 

5- Modificar as formas de organização do trabalho. 

 

 



 147

INTERVENÇÕES 

 

Objetivo 1 - Conscientizar os trabalhadores sobre os risco ocupacionais e potenciais 

problemas de saúde advindos de suas atividades laborais. 

 

- Organizar um grupo de estudo na usina de açúcar e álcool estudada composto por 

representantes de diversas categorias profissionais (cortadores, operadores de colhedeiras, 

nutricionista, enfermeira do trabalho, técnicos de segurança no trabalho, administradores) para 

a discussão dos problemas identificados e das propostas explicitadas neste plano de 

intervenções; 

- Capacitação dos integrantes do grupo para atuarem como multiplicadores do processo de 

educação em saúde; 

- Realizar discussões com todos os cortadores de cana e operadores de colhedeiras nas 

lavouras, durante o corte manual e mecanizado, sobre os fatores que diretamente podem 

determinar o adoecimento dos trabalhadores: 

 Excesso de trabalho e intenso ritmo de trabalho; 

 Longas jornadas de trabalho; 

 Não realização de pausas regulares para descanso durante as jornadas de trabalho; 

 Folgas para descanso somente após onze dias de trabalho no corte mecanizado; 

 Alimentação inadequada principalmente dos cortadores de cana; 

 Dificuldade de acesso aos serviços de saúde; 

 Inadequadas condições de higiene nos locais de moradia dos cortadores de cana. 
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- Realizar discussões com todos os trabalhadores nas lavouras, durante as jornadas de trabalho, 

sobre os riscos aos quais estão expostos em decorrência de suas atividades de trabalho; 

 cargas físicas: radiação solar, chuvas, vento, extremos de temperatura, ruídos e 

vibrações decorrentes do movimento das máquinas; 

 cargas químicas: poeira, fuligem, resíduos de agrotóxicos e outros produtos químicos 

utilizados no plantio da cana; 

 cargas biológicas: presença de animais peçonhentos nas lavouras; 

 cargas mecânicas: acidentes de trajeto e ocasionados pelo manuseio de máquinas e 

instrumentos de trabalho e risco de incêndios decorrentes do superaquecimento das 

máquinas; 

 cargas fisiológicas: posturas incorretas, movimentos repetitivos, esforço físico intenso, 

movimentos corporais bruscos, trabalho noturno e alternância de turnos; 

 cargas psíquicas: ritmo acelerado de trabalho, atenção e concentração constantes, 

ausência de pausas regulares, monotonia, repetitividade.  

 

- Realizar discussões com todos os trabalhadores, nas lavouras, durante as jornadas de 

trabalho, sobre os problemas de saúde que podem acometer estes indivíduos: 

 Principais doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo relacionadas ao trabalho: 

dorsalgias, cervicalgias, tenossinovites, tendinites, bursites e artroses, representantes 

do grupo LER/DORT, cujos principais fatores causadores são: exigências mecânicas 

repetidas por períodos de tempo prolongados; posições forçadas; fatores relacionados 

à organização do trabalho (exigências de produtividade, competitividade, programas 

de incentivo à produção); 
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 Principais infecções e doenças respiratórias decorrentes da exposição diária de 

trabalhadores a poeiras orgânicas: rinite alérgica e crônica, sinusite, pneumonite e 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como asma e todos os tipos de bronquite; 

 Principais doenças cutâneas relacionadas à exposição de trabalhadores rurais à 

radiação solar e ao contato com substâncias químicas (como agrotóxicos): dermatite 

alérgica de contato, dermatite solar e queimaduras solares; 

 Principais distúrbios psicológicos decorrentes da exposição dos trabalhadores às 

cargas psíquicas do trabalho: tensão, cansaço mental, estresse, sofrimento psíquico, 

alterações no ritmo circadiano, distúrbios no padrão do sono, envelhecimento precoce 

e problemas cardiovasculares e gastrointestinais. 

 

Objetivo 2- Conscientizar os trabalhadores sobre a importância da adoção de hábitos 

saudáveis e comportamentos de promoção da saúde. 

 

- Realizar discussões com todos os trabalhadores, nas lavouras, durante as jornadas de trabalho, 

sobre a importância de atividades de lazer, descanso, convívio com amigos e familiares; 

- Criação de cursos de alfabetização de adultos nas comunidades, em locais próximos às 

residências dos trabalhadores no período noturno; 

- Criação de cursos profissionalizantes ou treinamentos dentro da usina, no período noturno, 

sobre manutenção e operação de máquinas agrícolas; 

- Desenvolvimento de parcerias entre a usina e serviços sociais municipais no sentido de 

promover cursos profissionalizantes gratuitos aos trabalhadores; 

- Desenvolvimento de parcerias entre a usina e serviços sociais municipais garantindo creches 

às crianças menores de 06 (seis) anos, filhos de trabalhadores da empresa; 

- Desenvolvimento de parcerias entre a usina e serviços sociais municipais oferecendo atividades 

de lazer aos trabalhadores e suas famílias, cursos de artesanato às mulheres e recreação infantil. 
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Objetivo 3- Controlar e minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho e o adoecimento pelo 

trabalho. 

 

- Capacitação e inclusão de trabalhadores na equipe de segurança e saúde do trabalhador, 

ajudando a levantar problemas, propor soluções e verificar condições de EPI e troca sempre 

que necessário; 

- Orientar líderes de frentes de trabalho sobre importância de treinamento aos novatos, 

ensinando-os a realizar o trabalho de forma segura e eficiente, prevenindo acidentes de 

trabalho e possibilitando melhor produtividade; 

- Manter a conduta adotada pela usina de troca periódica de Equipamentos de Proteção 

Individual pelo empregador e fiscalização do uso destes equipamentos pelos líderes de turmas 

de trabalhadores; 

- Todos os líderes devem utilizar corretamente todos os Equipamentos de Proteção Individual 

servindo de modelos aos trabalhadores; 

- Exigir a utilização contínua de protetores auriculares pelos operadores de colhedeiras 

durante o corte mecanizado. 

 

Objetivo 4- Ampliar a assistência de saúde oferecida aos trabalhadores pela empresa; 

 

- Realização de visitas periódicas da assistente social, enfermeira do trabalho e nutricionista 

nas residências, ensinando medidas de higiene em saúde, nutrição adequada, prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, efeitos do álcool e outras drogas sobre o organismo e 

detectando problemas sociais existentes; 

- Realização de visitas periódicas da equipe de segurança e saúde do trabalhador nas lavouras 

para identificar riscos e problemas e buscar medidas de minimização e eliminação; 
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- Realização de visitas periódicas da equipe de segurança e saúde do trabalhador nas 

residências dos trabalhadores para identificar riscos e problemas e buscar medidas de 

minimização e eliminação; 

- Todos os cortadores de cana e operadores de colhedeiras deverão ser submetidos a avaliação 

médica mensal, pelo Médico do Trabalho, identificando problemas de saúde e prevenindo 

agravos à saúde dos trabalhadores, de preferência nos ambientes de trabalho; 

- Oferecimento de refeições (marmitas prontas) aos cortadores durante o almoço, preparadas 

sob a orientação da nutricionista da empresa contemplando as necessidades nutricionais dos 

trabalhadores, o que pode substituir a distribuição de cestas básicas como premiação aos 

trabalhadores que não faltarem ao trabalho durante o mês. 

 

Objetivo 5- Modificar as formas de organização do trabalho. 

 

- Introdução de uma pausa regular para descanso de 15 (quinze) minutos a cada 2 (duas) horas 

de trabalho durante o corte manual e mecanizado; 

- Introdução de pausa de 1 (uma) hora para almoço dos operadores de colhedeiras; 

- Extinção da remuneração correspondente ao 6º dia trabalhado pelos operadores de 

colhedeiras, respeitando a folga para descanso; 

- Fixação de trabalhadores para a realização do corte mecanizado no período noturno, 

evitando a alternância de turnos; 

- Eliminação de qualquer outra forma de premiações, bonificações e remunerações extras caso 

o trabalhador não falte ao serviço; 

- Extinção do estabelecimento de metas de produtividade no corte manual. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Diante da análise realizada neste estudo, constatamos que os trabalhadores envolvidos 

no corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar estão expostos a diversas situações de risco 

à saúde.  

Durante o corte manual, os trabalhadores enfrentam calor intenso, constante radiação 

solar, poeira proveniente do solo, fuligem da cana queimada, presença de animais 

peçonhentos e sua atividade laboral exige demasiado esforço físico, posturas inadequadas, 

movimentos corporais bruscos e repetitivos, condições que podem determinar o aparecimento 

de doenças osteomusculares, respiratórias e acidentes de trabalho entre os cortadores de cana.  

Além disso, os cortadores recebem baixos salários e são remunerados pela sua 

produção, o que tem levado a um aumento significativo do ritmo de trabalho e tem 

ocasionado a morte de trabalhadores nos últimos anos em usinas do interior do Estado de São 

Paulo. 

Por meio das entrevistas, verificamos que, apesar de reconhecerem estes riscos, os 

trabalhadores continuam a se submeterem a estas situações em decorrência das precárias 

condições de vida no Nordeste brasileiro, principal região de origem da maioria dos 

cortadores de cana das lavouras do Sudeste brasileiro.  

No entanto, quando chegam nas usinas, apesar de empregados, os trabalhadores 

permanecem em condições inadequadas de moradia, higiene, saneamento básico, alimentação, 
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com dificuldade de acesso a serviços de saúde, educação, lazer e inadequadas condições de 

trabalho. 

 Em relação ao corte mecanizado, os operadores de colhedeiras enfrentam jornadas 

diárias de dez horas de trabalho quase sem pausas, as quais são realizadas somente para o 

reparo das colhedeiras; além disso, os operadores trabalham onze dias consecutivos sem 

folgas, em turnos noturnos e com alternância de turnos, realizando um trabalho extremamente 

repetitivo e que exige atenção e concentração constantes, permanecendo na posição sentada 

durante toda a jornada. 

Estes fatores expõem os operadores principalmente ao risco de desenvolvimento de 

problemas psicológicos, como estresse e fadiga mental, alterações no padrão do sono e 

dorsolombalgias e, apesar de não serem remunerados por produção, os trabalhadores têm seu 

ritmo de trabalho ditado pelas máquinas, o que lhes impede de ter controle sobre sua própria 

atividade laboral. 

Em relação às percepções dos operadores, constatamos que eles não reconhecem que 

as formas de organização do trabalho durante o corte mecanizado podem predispor ao 

aparecimento de problemas psicológicos, identificando somente o risco de aparecimento de 

problemas osteomusculares em decorrência da longa permanência na posição sentada e os 

ricos de acidentes de trabalho representados por colisões, tombamentos das máquinas e 

ferimentos durante a manutenção das colhedeiras. 

Assim, percebemos que o perfil de morbidade dos trabalhadores envolvidos no corte 

da cana é diferente em decorrência das atividades de trabalho executadas e que a mecanização 

das lavouras, ao invés de eliminar os riscos ocupacionais, apenas modifica o padrão de 

adoecimento do trabalhador. 
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Todos estes fatores constituem os determinantes individuais, ambientais e sociais que 

influenciam diretamente o estado de saúde destes indivíduos e, conseqüentemente, devem ser 

modificados para que ocorra a promoção da saúde da população. 

Deste modo, os fatores ambientais foram representados pelas condições presentes nas 

lavouras canavieiras, como a poeira, fuligem, resíduos de agrotóxicos, presença de animais 

peçonhentos, extremos de temperatura, radiação solar e umidade, o que pode determinar o 

aparecimento de problemas respiratórios, dermatológicos e aumentar a fadiga do trabalhador 

ao longo da jornada de trabalho, aumentando também o risco de ocorrência de acidentes de 

trabalho. 

Os fatores individuais foram representados pelas características dos trabalhadores, 

pelo nível educacional, pela condição nutricional dos trabalhadores e pelas exigências físicas 

durante o corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar. 

Constatamos o predomínio de trabalhadores jovens e do sexo masculino, sendo a 

maioria dos cortadores migrantes nordestinos e com baixa escolaridade, diferentemente dos 

operadores, os quais possuíam maior nível educacional e não são migrantes. Estes dados 

determinam o tipo de atividade executada pelo trabalhador, o que define os riscos aos quais os 

trabalhadores estão expostos e caracterizam o perfil de adoecimento do trabalhador. 

Em relação às exigências físicas do trabalho, no corte manual, os cortadores assumem 

posições de flexão e torção do tronco para golpear e carregar a cana cortada e utiliza 

movimentos bruscos com membros superiores para o corte da planta, o que é repetitivo 

centenas de vezes ao longo da jornada de trabalho. Estes movimentos podem determinar a 

ocorrência de problemas osteomusculares principalmente em membros superiores e na coluna 

vertebral. 
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No corte mecanizado, o trabalhador deve permanecer sentado durante toda a jornada 

para a operação da máquina, impossibilitado de realizar pausas para descanso ou alongamento 

do tronco e membros, o que pode predispor ao aparecimento de dorsolombalgias. 

Entre os fatores sociais, foram identificadas as inadequadas condições de trabalho, 

consideradas o principal determinante do estado de saúde e do adoecimento dos trabalhadores, 

e as condições de moradia dos cortadores e dos operadores de colhedeiras, destacando-se a 

pobreza dos cortadores de cana como fator que potencializa os riscos de adoecimento dos 

trabalhadores à medida que compromete o estado imunológico do indivíduo em decorrência 

do déficit nutricional e das precárias condições de higiene pessoal e ambiental. 

 Numa abordagem educacional e ecológica, a análise da situação de trabalho e de vida 

dos trabalhadores nos permitiu identificar os fatores predisponentes, que reforçam e que 

capacitam indivíduos a adotarem comportamentos em saúde, influenciando conseqüentemente 

no estado de saúde dos trabalhadores. 

Os fatores predisponentes foram representados pelo conhecimento e as percepções dos 

trabalhadores sobre os riscos ocupacionais aos quais estão expostos e sobre suas condições de 

saúde; os fatores que reforçam comportamentos foram constituídos pelas experiências prévias 

de cada indivíduo, as influências interpessoais e o sentimento dos trabalhadores relacionados 

ao seu trabalho; a disponibilidade e acessibilidade a serviços pelos trabalhadores 

representaram os fatores capacitantes. 

Além destes fatores, foi possível identificar que a desarticulação entre as políticas 

públicas de saúde no Brasil e as inúmeras formas de organização do trabalho no corte manual 

e mecanizado da cana-de-açúcar constituem fatores políticos e organizacionais que podem 

oferecer riscos à saúde dos trabalhadores, contribuindo para seu adoecimento à medida que 

não consideram suas necessidades biopsicossociais e estimulam o aumento do ritmo de 

trabalho nas lavouras canavieiras. 
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Deste modo, constatamos que as abordagens teóricas e o modelo de planejamento 

utilizados nesta investigação possibilitaram a identificação multidimensional de fatores que 

podem determinar a saúde de trabalhadores do setor sucroalcooleiro no Brasil, além de 

demonstrar que a saúde deve ser entendida como resultado da interação de todos os aspectos 

envolvidos na vida humana, como produto dos hábitos individuais e das condições de vida do 

indivíduo. 
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APÊNDICE 1 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ___________________________________________________, abaixo 

assinado(a), tendo recebido as informações sobre a pesquisa intitulada “Promoção da saúde de 

trabalhadores de usina sucroalcooleira do Brasil frente à mecanização do trabalho”, cujo 

objetivo é estudar como é o trabalho no corte de cana-de-açúcar e quais os problemas de 

saúde dos trabalhadores e ciente de meus direitos, abaixo relacionados, concordo em 

participar da mesma.  

Minha participação consistirá em responder às questões propostas pela entrevistadora, 

as quais serão gravadas e permitir que a pesquisadora me observe quando da execução de 

minhas atividades de trabalho. Estou ciente de que minha participação no estudo é voluntária 

e que posso interrompê-la a qualquer momento sem sofrer nenhum prejuízo. Não estou 

obrigado a dar motivos para minha interrupção se assim decidir. 

Estou sendo informada que meu nome e endereço não serão citados e que terei 

garantia em receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa. Além disso, receberei 

uma cópia deste termo de consentimento assinada pela pesquisadora. 

 

    /    / 2006 

    

_____________________________________ 

Assinatura ou impressão digital do trabalhador 

 

 

    

________________________________________________ 

Fernanda Ludmilla Rossi Rocha – Pesquisador responsável 

Rua José Buischi, 349      Fone: (16) 3626-8101 

CEP 14076-470     Ribeirão Preto – São Paulo 

E-mail: ferocha@eerp.usp.br 
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APÊNDICE 2 
 

 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRABALHO 
 
 
1. O corte da cana-de-açúcar é realizado: 
 
(   ) manualmente 
 
(   ) mecanizado 
 
 
2. No ambiente de trabalho, há riscos: 
 
- Físicos   (   ) sim  (   ) não 
 
quais?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
- Químicos   (   ) sim  (   ) não 
 
quais?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
- Biológicos   (   ) sim  (   ) não 
 
quais? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
- Mecânicos   (   ) sim  (   ) não 
 
quais?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
- Psicológicos   (   ) sim  (   ) não 
 
quais?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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- Acidentes de trabalho  (   ) sim  (   ) não 
 
quais?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
- Inadequação aos aspectos ergonômicos  (   ) sim  (   ) não 
 
quais?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
- Outros 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Equipamentos de proteção individuais são utilizados?  (   ) sim  (   ) não 
 
 
Quais? _________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Os EPI são suficientes?   (   ) sim  (   ) não 
 
 
5. Os EPI são adequados?   (   ) sim  (   ) não 
 
 
6. São realizadas pausas durante o trabalho?    (   ) sim  (   ) não 
 
 
7. O que é realizado durante as pausas?   
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 
 
 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ENTREVISTA 

 
 

I - Dados sócio-demográficos  
 
1. Sexo (    ) Feminino  (    ) Masculino 
 
2. Idade  _____ anos 
 
3. Grau de escolaridade  
 
(   ) não-analfabetizado 
(   ) ensino fundamental incompleto 
(   ) ensino fundamental completo 
(   ) ensino médio incompleto 
(   ) ensino médio completo 
(   ) outro 
 
4. Estado civil  
 
(   ) solteiro 
(   ) casado 
(   ) amasiado 
(   ) divorciado 
(   ) viúvo 
(   ) outro 
 
 
5. Cidade de origem __________________________________________________ 
 
 
 
II- Trabalho 
 
1. Atividade desenvolvida:  
 
(   ) corte manual de cana 
(   ) operador de colhedeiras mecânicas e outras máquinas utilizadas no corte da cana 
 
2. Quantas toneladas de cana-de-açúcar você colhe por dia, em média? 
 
(   ) 0 – 2 toneladas   (   ) 10 – 12 toneladas 
(   ) 2 – 4 toneladas   (   ) 12 – 14 toneladas 
(   ) 4 – 6 toneladas   (   ) 14 – 16 toneladas 
(   ) 6 – 8 toneladas   (   ) mais de 16 toneladas  
(   ) 8 – 10 toneladas 
 
 
3.   Você já sofreu algum acidente de trabalho?  (   ) sim  (   ) não 
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Caso a resposta seja positiva 
 
- descreva o acidente  ______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Você acha que seu trabalho traz algum risco para sua saúde?  
 
  
- especifique  ____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
10.   Além do corte de cana, realizada alguma outra atividade profissional? 

 
(   ) sim   (   ) não 
 
 
 
III- Condições de saúde 
 
 
1. Como é seu sono? 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
 
2. Como você se sente fisicamente ou como você sente seu corpo?  __________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Como você se sente mentalmente ou como você sente sua cabeça?  ________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Você possui hábitos de 
 
Fumar (   )   ______________________________________________________________________
      o quê? quantidade por dia  
 
Ingerir bebida alcoólica (   )   ________________________________________________________
      o quê? quantidade por dia  
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Outro (   )   ______________________________________________________________________
       especificar  
 
 
5. O que você faz como atividade de lazer?  ____________________________________________ 
 
 
 
6. Você já teve ou tem algum problema de saúde?  (   ) sim  (   ) não 
 
Caso a resposta seja positiva: 
 
- qual (ais)? _____________________________________________________________________ 
 
- procurou assistência médica?   (   ) sim  (   ) não 
 
- onde?  ________________________________________________________________________ 
 
- recebeu qual (ais) diagnóstico(s)?  __________________________________________________ 
 
- realizou que tipo de tratamento?  ___________________________________________________ 
 
- utilizou medicações?    (   ) sim  (   ) não 
 
- quais?   ________________________________________________________________________ 
 
 
7. Possui algum problema de saúde que você considera que seja devido ao trabalho que executa? 
 
(   ) sim   (   ) não 
 
- quais são estes problemas de saúde? _________________________________________________ 
 
 
8. Em sua família, há casos de doenças como Diabetes, Hipertensão, Doenças Cardíacas? 
 
(   ) sim   (   ) não 
 
- quais?   ________________________________________________________________________ 
 
 
9. Você gostaria de falar alguma coisa? 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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