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RESUMO 

CARLUCCI, F. V. 2022. 225 f. Proposta de boas práticas para melhoria da eficiência 

agrícola na produção de cana-de-açúcar: uma análise DEA dois estágios e estudo de casos 

no Brasil e na Austrália. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Este estudo tem por objetivo propor boas práticas de gestão para melhoria da eficiência agrícola 

na produção de cana-de-açúcar. Para isso, foram utilizados os dados referentes à área plantada, 

produção total de ATR e valores de impurezas minerais e vegetais por safra em 82 usinas que 

foram avaliadas ao longo de cinco safras. Desta forma, realizou-se um estudo de eficiência 

agrícola, por meio da aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA), na qual as usinas 

avaliadas foram classificadas de acordo com o nível de eficiência a partir do modelo proposto. 

Em uma segunda etapa quantitativa, foi realizada uma Análise de Regressão Linear Múltipla 

com o objetivo de identificar as variáveis que exerceram maior influência na diferença de 

performance das usinas em termos de eficiência. Nessa etapa, foram identificadas seis variáveis 

relevantes: chuva (mm semanal), cana picada entregue (%), tempo de entrega da cana (h), broca 

(%), umidade do ar (%) e bastonetes no vinho bruto (x105/ml). Objetivando uma análise em 

profundidade dos resultados encontrados na etapa quantitativa, foi realizada uma segunda fase 

qualitativa por meio de entrevistas com especialistas do setor e estudo de múltiplos casos em 

usinas de cana-de-açúcar no Brasil e na Austrália. Nas entrevistas qualitativas, foram 

identificadas, ainda, outras cinco variáveis relevantes: atividades de cultivo, renovação do 

canavial, fatores edafoclimáticos, variedade genética da cana e sistemas de irrigação. A partir 

das variáveis identificadas, foram realizados estudos de caso no Brasil e na Austrália para 

identificação de 100 boas práticas que permitem resultados superiores em termos de eficiência 

agrícola. As boas práticas foram agrupadas de acordo com etapas do processo de produção da 

cana-de-açúcar e agrupadas de acordo com as categorias inovação/tecnologia, práticas agrícolas 

e práticas gerenciais. Assim, os resultados encontrados fornecem informações fundamentais 

para que gestores possam tomar decisões e priorizar os aspectos que contribuem de forma mais 

significativa para o aumento da produtividade agrícola da área plantada. 

Palavras-chave: Usinas de Cana-de-Açúcar; Eficiência; Análise Envoltória de Dados (DEA). 



 

 

ABSTRACT 

CARLUCCI, F. V. 2022. 225 f. Proposal of best practices to improve agricultural efficiency 

in sugarcane production: a second stage DEA analysis and case study in Brazil and 

Australia. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

This study aims to propose best management practices to increase agricultural efficiency and 

minimize mineral and vegetable impurities in the production of sugarcane in Brazil and 

Australia. The data regarding the planted area, total ATR production and values of mineral and 

vegetal impurities per harvest were considered in 82 mills that were evaluated over five 

harvests. Therefore, an agricultural efficiency study was carried out, through the application of 

Data Envelopment Analysis (DEA), in which the evaluated mills were classified according to 

the level of efficiency. In a second quantitative step, a Multiple Linear Regression Analysis was 

performed with the objective of identifying the variables that exerted the greatest influence on 

the performance difference of the plants in terms of efficiency. In this stage, five relevant 

variables were identified: rain (mm weekly), cane sting delivered (%), delivery time of cane 

(h), air humidity (%) and rods in the raw wine (x105/ ml). Aiming at an in-depth analysis of the 

results found in the quantitative stage, a second qualitative stage was carried out through 

interviews with industry experts and multiple case studies in sugarcane mills in Brazil and 

Australia. Through qualitative interviews, five other relevant variables were identified: 

cultivation activities, renewal of the sugarcane field, soil and climate factors, genetic sugarcane 

variety and irrigation systems. Based on the identified variables, multiple case studies were 

carried out in Brazil and Australia to identify 100 best practices to seek superior results in terms 

of agricultural efficiency. Best practices were classified according to stages of the sugarcane 

production process and grouped according to the categories innovation/technology, agricultural 

practices and management practices. Thus, the results found provide fundamental information 

for managers to make decisions and prioritize the aspects that contribute most significantly to 

increasing agricultural productivity of sugarcane. 

 

Key-words: Sugarcane Mills; Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Farrell (1957), para qualquer organização, é fundamental a capacidade 

de mensuração da eficiência, que está relacionada à capacidade de maximização da produção 

dada uma determinada quantidade de insumos disponíveis. 

No Brasil, tem sido verificado um aumento do número de estudos que utilizam modelos 

matemáticos para mensuração da eficiência com o objetivo de maximização da produção 

agrícola  em virtude da importância do aumento de produtividade (CARVAJAL; SARACHE; 

COSTA, 2019). O agronegócio brasileiro é reconhecido como referência em termos de processo 

de produção e emprego de técnicas avançadas, porém, em virtude da imensa heterogeneidade 

existente ao longo de todo o território nacional, essa excelência não é compartilhada por todas 

as regiões ou por todos os participantes do setor (SCHERER; PORSSE, 2017). 

A modernização da agricultura, particularmente na maior parte dos países em 

desenvolvimento, é essencial para aumentar a produtividade e a produção global (CORTEZ, 

2010). Dessa forma, o desenvolvimento e otimização de práticas agrícolas no Brasil é 

fundamental, uma vez que o país possui um importante papel na produção global do açúcar. 

No que diz respeito ao processo de produção de açúcar, a eficiência é de especial 

importância sobretudo pelo fato de ser uma commodity internacional de alta competitividade. 

De acordo com Zacura Filho e Piccirilli (2012), alguns dos principais centros consumidores que 

importam o produto brasileiro estão localizados em regiões distantes, como é o caso da Europa 

e do Oriente Médio. Isso faz com o que o Brasil tenha que produzir o seu açúcar de exportação 

de forma extremamente eficiente, com baixíssimo custo - o suficiente para compensar a 

considerável diferença a ser paga em transporte até os centros consumidores destas regiões. 

No entanto, de acordo com Gerardi et al. (2017), no Brasil, o setor tem enfrentado 

desafios por conta do aumento crescente do custo de produção, que exerce impacto direto na 

margens dos produtores, com redução da lucratividade da operação e do aumento do 

endividamento das organizações industriais. Como uma possível consequência desses fatores, 

pode-se verificar a queda da produtividade anual (toneladas de cana-de-açúcar produzidas por 

hectare plantado) no Brasil nos últimos anos, que pode ser atribuída à prorrogação do replantio 

e, consequentemente, à extensão do número de cortes (MARIN et al., 2019). 

No Brasil e no mundo, a cana-de-açúcar é uma cultura responsável pela geração de 

milhões de empregos e é a cultura mais importante do mundo no que diz respeito à produção 
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do açúcar, que faz parte da alimentação de milhares de pessoas. Corroborando essa afirmação 

sobre a importância da indústria de cana-de-açúcar, Meza-Palacios et al. (2019) afirmam que 

com o crescimento populacional e dada a crescente necessidade de fontes renováveis de energia, 

cada vez mais a indústria sucroenergética é essencial para a economia global. 

No que diz respeito à magnitude e extensão da indústria, a cana-de-açúcar é cultivada 

em mais de 22 milhões de hectares em 104 países (KAAB et al., 2019). De acordo com o IBGE 

(2022), não existe nenhum estado brasileiro em que a cana-de-açúcar não esteja presente, o que 

faz com que essa cultura corresponda ao terceiro maior cultivo brasileiro em total de área 

plantada, atrás apenas da área destinada para a produção de soja e de milho.  

Dessa forma, é evidente a importância da indústria da cana-de-açúcar, sobretudo ao 

considerarmos que a história do Brasil está relacionada com a história da indústria 

sucroenergética no país, em virtude da importância da atividade canavieira cuja origem remete 

ao período de colonização como um importante setor da economia. (GERARDI et al., 2017). 

O presente estudo busca trazer uma perspectiva complementar de outro importante país 

na produção mundial de cana-de-açúcar. A história da indústria canavieira na Austrália remonta 

a 1820 e é marcada por diversos episódios de importantes inovações tecnológicas associadas 

ao cultivo e colheita da cana-de-açúcar, bem como à produção e ao transporte (GRIGGS, 2011). 

A necessidade do desenvolvimento tecnológico na Austrália remete ao surgimento da 

indústria no país. Entre os anos 1915–1995 o desenvolvimento da indústria australiana se deu 

de forma muito diferente de outros países produtores de cana-de-açúcar, sobretudo pelo fato de 

a produção ser realizada exclusivamente por europeus imigrantes que exigiam altos salários 

(GRIGGS, 2011). Esse aspecto particular funcionou como um incentivo para o 

desenvolvimento de diversos mecanismos inovadores de mecanização tanto no campo quanto 

nas usinas de cana-de-açúcar. Dessa forma, historicamente a Austrália possui a maior 

produtividade dentre os dez maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar. Tais elementos 

justificam a escolha deste país para realização de parte dos estudos de caso da presente pesquisa. 

Sobre a eficiência do setor sucroalcooleiro como um todo, Fernandes (2011) afirma que 

é fundamental que as áreas agrícola e industrial trabalhem de forma conjunta, pois o retorno 

econômico depende da melhoria da qualidade da matéria-prima, juntamente com o emprego de 

operações agrícolas e industriais de menor custo e maior eficiência. Sobre a importância da 

atividade agrícola, acordo com Scherer e Porsse (2017), a identificação das características 

pertinentes ao processo de desenvolvimento agrícola é essencial para a formulação de 

estratégias que aumentem a produtividade do setor. 
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No entanto, de acordo com dados da UNIÃO DA INDÚSTRIA DA CANA-DE-

AÇÚCAR (2022), no Brasil tem-se verificado um aumento expressivo da área plantada de cana-

de-açúcar nas últimas safras (7.086.851 hectares na safra 2007/2008 para 10.229.881 hectares 

na safra 2017/2018), enquanto a produtividade por hectare plantado tem se mantido 

relativamente estável ao longo das últimas safras.  

Dessa forma, a partir da importância das atividades agrícolas em todo o processo 

produtivo, bem como do aumento de produtividade para toda a cadeia e em virtude das 

dificuldades enfrentadas pelo setor sucroalcooleiro no Brasil nos últimos anos, assim como da 

necessidade de um melhor aproveitamento da área plantada disponível, o presente estudo 

procura utilizar modelos matemáticos de eficiência para propor boas práticas para melhoria da 

eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar. Acredita-se que um estudo que analise em 

profundidade práticas agrícolas no Brasil e na Austrália, dois mercados pujantes e com tradição 

na produção de cana-de-açúcar, possibilite contribuições importantes para a construção do 

conhecimento científico visando o aumento da eficiência do setor sucroenergético no Brasil.  

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

O problema de pesquisa desta tese pode ser resumido na seguinte pergunta:  

Quais são as boas práticas para melhoria da eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar? 

 

1.2. Objetivos 

 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é o seguinte: 

Propor boas práticas para melhoria da eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo são os seguintes: 
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• Propor um modelo de eficiência para avaliação de performance agrícola de áreas 

fornecedoras de cana-de-açúcar para as usinas no Brasil; 

• Identificar variáveis que impactam na performance da produção de cana-de-açúcar; 

• Analisar boas práticas de produção de cana-de-açúcar no Brasil e na Austrália; 

• Oferecer um plano para implementação das boas práticas. 

 

1.3. Justificativa 

 

Existe uma crescente conscientização e preocupação em relação aos efeitos ambientais, 

sociais e econômicos sobre a produção e consumo de alimentos no mundo todo (KAMBLE; 

GUNASEKARAN; GAWANKAR, 2020). Por esse motivo, se faz cada vez mais fundamental 

o equilíbrio entre uma produção ambientalmente sustentável, socialmente responsável e 

economicamente viável. Dessa forma, a justificativa para a proposta de boas práticas para 

melhoria da eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar de acordo com o modelo de 

eficiência proposto está pautada no pressuposto de que as mesmas possibilitem ganhos nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais da indústria de cana-de-açúcar. 

No que diz respeito ao ganho social, Gerardi et al. (2017) afirmam que a indústria da 

cana-de-açúcar é responsável pela criação de um volume expressivo de empregos no país, 

sobretudo se considerarmos que parte da mão-de-obra se encontrava frequentemente excluída 

do mercado de trabalho. De acordo com o estudo quantitativo desenvolvido por Moraes, Bacchi 

e Caldarelli (2016), que avaliou o impacto da instalação de novas usinas de cana-de-açúcar no 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita nas cidades onde elas foram estabelecidas, verificou-se 

que a produção de cana-de-açúcar possui um significativo impacto positivo no PIB per capita 

municipal não apenas nas cidades onde as usinas de cana-de-açúcar foram instaladas, mas em 

toda a região. Corroborando esse impacto positivo do setor sucroenergético em municípios no 

Brasil, Satolo e Bacchi (2013) avaliaram o impacto da instalação de usinas de cana-de-açúcar 

na renda da população das cidades do estado de São Paulo onde as usinas se instalaram e 

verificaram um impacto positivo na renda tanto no município quanto nas cidades da região. 

Dessa forma, é de grande importância o incentivo e a contribuição para o 

desenvolvimento do setor no Brasil. Na medida em que a indústria cresce, novas usinas são 

instaladas em novas regiões no território brasileiro. A instalação de uma usina de cana-de-

açúcar exerce efeitos positivos no município em que ela é instalada por pelo menos 10 anos 

após o início das operações (MORAES; BACCHI; CALDARELLI, 2016). 
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Um aspecto particularmente importante em relação à indústria da cana-de-açúcar é em 

relação ao fator ambiental. O setor sucroenergético brasileiro é responsável pela produção de 

diferentes formas de agroenergia sustentáveis e renováveis, que são capazes de suprir a 

demanda presente sem comprometer o meio ambiente e a disponibilidade para gerações futuras 

(GERARDI et al., 2017). Parte do presente estudo realizado na Austrália ainda traz importantes 

contribuições no que diz respeito a aspectos ambientais, na medida em que o país possui 

particularidades importante neste quesito, tal como a Grande Barreira de Corais. 

No que diz respeitos aos aspectos econômicos, estima-se que a cadeia produtiva da cana-

de-açúcar tenha gerado, somente no terceiro trimestre de 2016, um produto de R$ 152,3 bilhão, 

mais de 1/5 do Produto Interno Bruto – PIB do agronegócio brasileiro (IBGE, 2022). 

Levando em consideração as contribuições e importância do setor sucroenergético em 

relação a aspectos econômicos, sociais e ambientais, existe uma necessidade de aumento de 

produtividade e crescimento do setor. Sobretudo levando em consideração o modelo de 

eficiência proposto neste trabalho, na qual considera-se a otimização do rendimento a partir da 

área plantada disponível, o que tende a gerar ganhos econômicos (aumento de produtividade), 

ambientais (otimização do uso da terra) e social (prosperidade para comunidade local). 

Dessa forma, o presente trabalho busca contribuir para o desenvolvimento do setor por 

meio da proposta de boas práticas que possibilitem o aumento da eficiência agrícola na 

produção da cana-de-açúcar e o consequente desenvolvimento da indústria. 

 

1.4. Contribuição original da tese 

 

A presente tese possui como principal contribuição original a proposta de boas práticas 

identificadas a partir de produtores de cana-de-açúcar de alto desempenho no Brasil e na 

Austrália. Essas boas práticas foram identificadas a partir de múltiplas fontes de evidência, que 

incluem referencial teórico, métodos quantitativos, entrevistas com especialistas, pesquisa 

documental, observação e estudo de múltiplos casos. 

Ademais, outra contribuição original é a proposta de um modelo de análise da eficiência 

agrícola de produtores de cana-de-açúcar que leva em consideração algumas das variáveis 

fundamentais no processo de produção desta cultura. Esse modelo possibilita uma avaliação do 

desempenho de acordo com as variáveis estudadas nesta pesquisa que se mostraram 

fundamentais de acordo com a literatura e com a validação de especialistas do setor. 
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1.5. Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está organizado em seis seções. Na seção 1 são apresentados os 

aspectos introdutórios da pesquisa, o problema de pesquisa, o objetivo geral, objetivo 

específicos e os elementos que justificam a realização do estudo. 

A seção 2 é composta pela revisão bibliográfica, com destaque para os principais temas 

que se fazem fundamentais para a aplicação do método de pesquisa proposto. 

Os procedimentos metodológicos estão detalhados na seção 3, no qual são realizadas 

considerações a respeito da classificação da pesquisa, da coleta, armazenamento e tratamento 

dos dados, do método de pesquisa utilizado, da modelagem da ferramenta aplicada e das 

técnicas utilizadas para coleta e análise dos resultados qualitativos da pesquisa. 

A seção 4 apresenta os resultados verificados no estudo, que compreendem, 

inicialmente, os resultados quantitativos obtidos por meio da Análise Envoltória de Dados, 

seguida de aplicações de técnicas estatísticas diversas para a identificação e classificação das 

variáveis quantitativas. Em uma segunda etapa, são apresentados os resultados qualitativos 

obtidos por meio doo estudo de múltiplos casos realizados no Brasil e na Austrália. 

A seção 5 compreende a análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa.  

Por fim, na seção 6 são apresentadas as conclusões e considerações finais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção aborda conceitos relevantes e que dão sustentação ao presente estudo. O 

Quadro 1 apresenta as quatro principais seções abordadas neste capítulo e os principais autores 

e trabalhos que contribuíram para cada uma das seções do referencial teórico. 

 

Quadro 1 – Estrutura geral do referencial teórico 

Temas Principais Principais Autores 

Indústria de cana-de-açúcar 

Kaab et al., (2019); Biggot, Hoy e Fultz (2019); Marin et al. (2019); Meza-

Palacios et al. (2019); Gerardi et al. (2017); Pongpat, Gheewala e Silalertruksa, 

(2017); Moraes, Bacchi e Caldarelli (2016); Zacura Filho e Piccirilli (2012); 

Fernandes (2011); Sousa e Macedo (2010) 

Eficiência Kaab et al. (2019); Cooper, Seiford e Tone (2007); Farrell (1957) 

Eficiência na indústria da 

cana-de-açúcar no Brasil  

An-vo et al. (2019); Marin et al. (2019); Pongpat, Gheewala e Silalertruksa 

(2017); Hogarth (2017); Zacura Filho, Piccirilli (2012); Cortez (2010); Sousa, 

Macedo (2010) 

Produção de cana-de-açúcar 

na Austrália 

Hamonts et al. (2018); Kandulu et al. (2018); Sexton, Everingham; Inman-

Bamber (2017); Marquardt et al. (2016); Masoud et al. (2016); Renouf, Pagan e 

Wegener (2013); Braunack, Mcgarry (2006) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.1. Indústria da cana-de-açúcar 

 

A cana-de-açúcar é uma gramínea perene cultivada em regiões tropicais e subtropicais 

ao redor de todo o mundo que é colhida  para utilização da sacarose armazenada em seus talos 

e, por isso, mais recentemente, ela vem sendo também utilizada como matéria-prima de 

biomassa para bioenergia (BIGOTT; HOY; FULTZ, 2019). Dessa forma, a cana-de-açúcar é 

uma cultura promissora para alimentação e combustível em países localizados em climas 

tropicais (PONGPAT; GHEEWALA; SILALERTRUKSA, 2017). Por conta disso, diversos são 

os países com essas características reconhecidos pela produção de cana. Os principais países 

produtores de cana-de-açúcar no mundo são o Brasil, a Índia, a China, a Tailândia, o Paquistão, 

o México, a Colômbia e a Austrália (Fao, 2022). O Gráfico 1 indica a quantidade anual, no 

período de 2010 a 2017, de produção de cana-de-açúcar (em toneladas) em cada país. 
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Gráfico 1 - Produção de cana-de-açúcar dos maiores produtores mundiais (toneladas) 

 

Fonte: Fao (2022). 

 

Destaca-se o protagonismo mundial do Brasil no que diz respeito à produção de cana-

de-açúcar, despontando historicamente como o país responsável pelo maior volume produzido. 

Complementando tal resultado, o Gráfico 2 apresenta a evolução da produtividade de 

cana-de-açúcar, em toneladas por hectare, nas últimas décadas de cada um desses países. 

Observa-se que nesse período a Austrália detém a maior produtividade, porém a mesma tem 

sido afetada pela chamada Yellow Canoppy Syndrome (praga) nos últimos anos, o que tem 

impactado negativamente seus resultados (HAMONTS et al., 2018). 
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Gráfico 2 - Produtividade de cana-de-açúcar dos maiores produtores mundiais (kg/ha) 

 

Fonte: Fao (2022). 

 

De acordo com Fao (2022), a cana-de-açúcar é a segunda cultura mais produzida no 

mundo. Meza-Palacios et al. (2019) apontam que o continente americano é responsável por 

mais de 50% da produção mundial de cana-de-açúcar, sendo o Brasil o maior produtor, com 

38% do valor total da produção de cana-de-açúcar no mundo (MARIN et al., 2019). 

No Brasil e no mundo, a principal finalidade do cultivo da cana-de-açúcar é a obtenção 

de sacarose para a produção de açúcar, aguardente e etanol (IBGE, 2022). Em relação ao açúcar, 

o Brasil é responsável por 50% do volume total de açúcar exportado em todo o mundo (MARIN 

et al., 2019). Diferentemente, no que diz respeito à produção do etanol, de acordo com os 

mesmos autores, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas dos EUA, sendo 

que os dois países juntos representam 90% da produção mundial. 

Dada a importância da produção de etanol no Brasil, grande parte das usinas de cana-

de-açúcar produtoras de açúcar possuem equipamentos instalados para a produção também de 

etanol e praticamente todas elas possuem energia a partir do bagaço resultante do 

processamento da cana-de-açúcar (IBGE, 2022), que é um terceiro produto cada vez mais 

importante para a  indústria sucroenergética. 

No Gráfico 3 é possível verificar claramente a evolução do setor sucroenergético no 

Brasil ao longo dos últimos quase 60 anos, composto por períodos de expansão acerelada e de 

períodos de estagnação. Desde a safra 2013/2014 o valor total de produção de cana-de-açúcar 
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no país permanece relativamente estável, o que evidencia a crise pela qual o setor está passando 

nos últimos anos. O Gráfico 3 ainda corrobora os problemas recentes do setor sucroenergético, 

na qual é possível observar que o pico da produtividade da produção de cana-de-açúcar no 

Brasil foi em 2008/2009, quando foram obtidas 80,25 toneladas por hectare como valor médio 

da safra. Desde esse valor máximo, é evidente a queda da produtividade ao longo de todas as 

últimas safras, que chegou a atingir 70,64 toneladas por hectare na safra 2013/2014. 

 

Gráfico 3 - Volume histórico de cana-de-açúcar produzida no Brasil (em mil toneladas) 

 

Fonte: União da Indústria da Cana-de-Açúcar (2022). 

 

O Gráfico 4 mostra a evolução da produção da cana-de-açúcar (em toneladas) no Brasil 

nas últimas décadas em relação à área plantada (em hectares). A razão entre as duas informações 

gera a produtividade que, conforme analisado, diminuiu nas últimas safras no Brasil. Essa queda 

fica evidente quando verificamos que nas últimas safras houve tanto o aumento da área plantada 

como a diminuição do total de produção de cana-de-açúcar, em especial nas três últimas safras. 
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Gráfico 4 - Histórico da produção e da área plantada de cana-de-açúcar no Brasil 

 

Fonte: União da Indústria da Cana-de-Açúcar (2022). 

 

Observa-se que nas últimas quatro safras houve um aumento da área plantada e 

diminuição da quantidade total de área plantada. O modelo de eficiência proposto almeja 

justamente contrapor esse movimento, mediante um melhor aproveitamento da terra disponível, 

aumentando a produção a partir da área plantada disponível. 

No entanto, de acordo com Branco et al. (2019), após esse período de crise no setor, 

espera-se um novo ciclo de crescimento nos próximos anos decorrido da implementação do 

programa governamental RenovaBio, que espera aumentar a produção de etanol em 53% até 

2028. Esse novo ciclo deve aumentar significativamente o volume de investimentos no setor 

sucroenergético nos próximos anos, o que corrobora a necessidade de operações agrícolas 

eficientes e que busquem maximizar a produção por área plantada no Brasil. 

No que diz respeito a perspectivas futuras para a indústria da cana-de-açúcar no Brasil, 

Gerardi et al. (2017) desenvolveram um estudo para estimar os volumes dos produtos do setor 

sucroenergético no Brasil em 2030, no qual verifica-se o grande potencial de crescimento do 

setor no país. De acordo com esse levantamento, foi estimada uma produção de 54 bilhões de 

litros de etanol e uma produção de 46,37 milhões de toneladas de açúcar. Para atender esses 

resultados, seriam necessários 942,75 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em uma área 

cultivada de 11,78 milhões de hectares. De acordo com as estimativas econômicas e financeiras, 

esses resultados representariam um PIB do setor sucroenergético de US$ 74,49 bilhões. 

Uma variável importante para o presente estudo é o Açúcar Total Recuperável (ATR). 
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Desde 1998, o pagamento da cana para os produtores tem sido feito com base no chamado ATR, 

que passou a incluir, além da sacarose, o teor de açúcares totais, fibra, quantidade de impureza 

vegetal e mineral e outras características que auxiliam na determinação da qualidade da matéria-

prima a ser processada (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012). 

De acordo com os mesmos autores, no que diz respeito à qualidade da matéria-prima 

para a indústria, quanto mais alto for o teor de sacarose presente na cana-de-açúcar e mais baixa 

a porcentagem de fibra encontrada, mais rica ela é considerada como matéria-prima. 

A cana-de-açúcar corresponde à totalidade da planta que é composta de folhas, colmos, 

raízes e, eventualmente, flores (FERNANDES, 2011). No entanto, ao tratar do termo 

“qualidade”, é importante diferenciar os termos “cana” e “matéria-prima”, que serão utilizados 

de formas distintas ao longo desse trabalho. De acordo com Fernandes (2011), enquanto “cana” 

é o termo genericamente aceito para se referir aos “colmos industrializáveis da cana-de-açúcar”, 

a “matéria-prima” corresponde ao material entregue na indústria para fabricação de açúcar e 

álcool, composto por “cana” (colmos) mais as impurezas ou matéria-estranha. 

2.1.1. Impactos socioambientais da indústria da cana-de-açúcar 

 

Existe consenso de que a agricultura desempenha papel fundamental na criação de 

segurança alimentar, diminuindo a exposição dos mais pobres à fome (SCHERER; PORSSE, 

2017). Nesse sentido, o açúcar representa um tipo de alimento muito importante no país, já que 

em 2015, de um total de 5.570 municípios, havia registro de produção de cana-de-açúcar em 

3.276, que corresponde a 59% do total de municípios (IBGE, 2022). 

Levando em consideração tais características da indústria, esta pesquisa fornece 

subsídios para que não apenas os grandes produtores, mas também os pequenos produtores 

independentes de cana-de-açúcar possam aprimorar a sua operação em busca de maior 

eficiência e melhor performance. Os produtores de cana-de-açúcar devem ser considerados 

empreendedores responsáveis por assumir riscos e gerirem seus próprios negócios, a partir da 

realização de investimentos, criação de empregos, fomentando a economia local e promovendo 

o desenvolvimento econômico da região (GERARDI et al., 2017). 

Sobre o impacto da indústria para a economia e geração de empregos, inicialmente 

Satolo e Bacchi (2013), e posteriormente Moraes, Bacchi e Caldarelli (2016), desenvolveram 

estudos que chegaram à mesma conclusão: aumento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

em toda a região após a instalação de uma usina de cana-de-açúcar, gerando um aumento de 

renda para a população de forma geral.  
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Dessa forma, é de grande importância o incentivo e a contribuição para o 

desenvolvimento do setor no Brasil. A medida em que a indústria cresce, novas usinas são 

instaladas em novas regiões no território brasileiro. A instalação de uma usina de cana-de-

açúcar exerce efeitos positivos no município na qual ela é instalada por pelo menos 10 anos 

após o início das operações (MORAES; BACCHI; CALDARELLI, 2016). Acerca de questões 

sociais, no que concerne aos impactos negativos do transporte a ao processamento da cana-de-

açúcar, algumas das principais preocupações que devem ser endereçadas pela indústria são 

aqueles relacionados a poluição do ar, solo e água, impactos na fauna e flora, bem como na 

saúde dos trabalhadores da agroindústria (CUNHA E PASQUALETTO; 2021). 

Sob a ótica ambiental, a indústria da cana-de-açúcar contribui para que o Brasil tenha 

uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo (SOUSA; MACEDO, 2010). Em 

contrapartida, a cultura da cana-de-açúcar e a atividade industrial, gera impactos no meio 

ambiente, à medida que emprega recursos naturais, como água e solo, e faz uso de resíduos 

líquidos, insumos e defensivos químicos, como vinhaça, fertilizantes e pesticidas 

(RODRIGUES, 2010). Uma das maiores preocupações no quesito ambiental diz respeito aos 

impactos aos recursos hídricos promovidos pelo cultivo da cana-de-açúcar, advindos do uso 

excessivo de adubos, corretivos e fertilizantes, o que pode contaminar as águas de superfície do 

solo (CUNHA E PASQUALETTO, 2021). Essa é uma questão particularmente importante pelo 

fato de a indústria sucroenergética australiana estar em frente à Grande Barreira de Corais. Por 

esse motivo, existem diversas iniciativas e regulamentações no que diz respeito aos cuidados 

com os recursos hídricos utilizados na produção de cana-de-açúcar na Austrália. 

Associada a esta questão está a utilização dos defensivos agrícolas, já que a utilização 

intensiva e muitas vezes irracional destes pode resultar em problemas ambientais, tais como 

contaminação das águas, do solo, do ar e alimentos, além da possibilidade de efeitos adversos 

em organismos não alvo (LINS et al.; 2021). 

Em contrapartida, o Brasil possui um dos maiores programas de biocombustíveis do 

mundo, por meio da cogeração de energia elétrica a partir da biomassa e possui uma matriz 

energética composta por 40% de energia renováveis (sendo 75% na forma de energia elétrica), 

que representa uma relação três vezes maior que a média mundial (GERARDI et al., 2017). 

Portanto, fica evidente que a indústria possibilita diversos impactos positivos nas esferas 

econômicas, ambientais e sociais, mas ao mesmo tempo carece de cuidados em relação a 

algumas questões particulares, como por exemplo o uso de defensivos agrícolas, a destinação 

de resíduos e cuidados relacionados à contaminação das águas, dos solos e dos alimentos. 
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2.2. Eficiência e Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

É fundamental a capacidade de mensuração da eficiência de forma que uma determinada 

organização possa avaliar em quanto ela pode esperar aumentar os seus outputs apenas por meio 

do aumento de eficiência, ou seja, sem aumento de recursos (FARRELL, 1957). Dessa forma, 

a Análise Envoltória de Dados, desenvolvida posteriormente, busca a otimização de seus 

produtos dadas condições estáveis de insumos, mediante a classificação de unidades tomadoras 

de decisão de acordo com o nível de eficiência a partir de inputs e outputs. 

De acordo com Farrell (1957), é fundamental a possibilidade de mensuração de 

possíveis elementos de ineficiência em unidades homogêneas, uma vez que a existência de uma 

economia ou de uma deseconomia de escala reflete nos resultados auferidos. A identificação 

do comportamento das unidades avaliadas é importante para o planejamento e realização de 

previsões que, a depender da sua escala, podem ser subestimadas ou superestimadas. 

Outro aspecto muito relevante do trabalho de Farrell (1957) é a sua contribuição em 

relação aos retornos provenientes da escala. Em seu trabalho, o autor discorre sobre as 

representações gráficas que podem ser visualizadas na utilização de um único input e um único 

output. No Gráfico 5 é possível verificar que uma determinada empresa ou indústria pode 

diminuir o incremento de produção (output) conforme o aumento de insumo (input). 

 

Gráfico 5- Representação gráfica da deseconomia de escala entre 1 input e 1 output 

 

Fonte: Farrell (1957). 
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Em contrapartida, o Gráfico 6 representa graficamente a economia de escala, na qual, 

conforme é verificado o aumento nos insumos (inputs), existe um aumento proporcional maior 

na quantidade de produção (output), o que significa o chamado ganho de escala. Em outras 

palavras, nesse cenário a organização ou o setor é beneficiado pelo aumento de escala, ou seja, 

pelo atingimento da produção em maiores quantidades (maior escala).  

 

Gráfico 6 - Representação gráfica da economia de escala entre 1 input e 1 output 

 

Fonte: Farrell (1957). 

 

A Análise Envoltória de Dados, em inglês Data Envelopment Analysis (DEA), é 

reconhecida como uma técnica para mensuração da eficiência de organizações (HATAMI-

MARBINI; TOLOO, 2019). Em outras palavras, segundo (LIU; WANG, 2018), a Análise 

Envoltória de Dados é provadamente uma abordagem efetiva para mensuração da performance 

individual de um grupo de organizações homogêneas com múltiplos inputs e outputs comuns. 

Dessa forma, os conceitos de eficiência apresentados anteriormente, idealizados por 

Farrell (1957) compõem a base para o conceito matemático que sustenta a Análise Envoltória 

de Dados, idealizada por Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Estes utilizaram a modelagem 

matemática a partir da programação linear para desenvolver uma técnica para determinação de 

padrões ótimos de eficiência. O nome do modelo desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978) é CCR (iniciais dos sobrenomes dos autores) ou Constant Return to Scale (CRS). 

A Análise Envoltória de Dados utiliza a programação linear para classificação, a partir 

de múltiplos inputs e outputs, de Decision Making Units (DMUs) em dois grupos (DMUs 
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eficientes e DMUs ineficientes) através da avaliação da eficiência de cada DMU. 

(KHEZRIMOTLAGH et al., 2019). As DMUs, por definição, são unidade homogêneas 

compostas por um conjunto de processos comuns capazes de transformar determinados inputs 

em determinados outputs (KAFFASH et al., 2020). Essa característica de homogeneidade 

permite a comparação da eficiência entre cada DMU por meio da Análise Envoltória de Dados. 

De acordo com Cooper, Seiford e Tone (2007), tal modelo propõe a avaliação da 

eficiência de cada DMU mediante n otimizações, uma para cada DMU. Em outras palavras, 

busca-se a otimização via programação linear da seguinte equação para cada DMU: 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
           (1) 

Quando utilizados múltiplos inputs e outputs maximiza-se a seguinte relação: 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡1+ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡2 + …+ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠  

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡1  + 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡2  + …+𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑚
    (2) 

Dessa forma, para n DMUs, tem-se a seguinte programação fracionária: 

     Max θ(u, v) =   
u1 y1+u2 y2+ …+us ys  

v1 x1+v2 x2+ …+vm xm
    (3) 

sujeito a     
u1y1j+ …+ usysj

v1x1j+ …+ vmxmj
 ≤ 1 

             v1, v2, . . ., vm  ≥ 0 

             u1, u2, . . ., us  ≥ 0 

 

Na referida programação, procura-se maximizar o resultado da DMU0, sendo que o 

objetivo ótimo é um valor correspondente de θ igual a 1, na qual u e v representam os pesos das 

variáveis de input e de output, respectivamente e y e x representam os valores de cada variável 

de input e de output. É necessária a restrição de não negatividade para todas as variáveis do 

modelo. Como se trata de uma técnica de programação linear, faz-se necessário transformar o 

modelo de programação fracionária em um modelo de programação linear. 

 

 Max θ(µ, v) =   µ1 y1 + µ2 y2 +  … + µs ys   (4) 

sujeito a   v1 x1 +  … + vm xm = 1 

         µ1y1j +  … +  µsysj ≤  v1x1j +  … +  vmxmj 

            v1, v2, . . ., vm  ≥ 0 

             µ1, µ2, . . ., µs  ≥ 0 
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A partir da resolução do problema de programação linear é possível identificar o score 

obtido por cada DMU e então classificá-la em termos de sua eficiência (COOPER; SEIFORD; 

TONE, 2007), seguindo os critérios apresentados a seguir: 

 

i.DMU0 é eficiente se θ = 1 e existe ao menos um valor ótimo de (v, u), com v, u > 0. 

ii.Caso contrário, DMU* é ineficiente. 

 

Dessa forma, a partir dos cálculos apresentados de programação linear, o desempenho 

das DMUs são especificados por uma proporção entre a soma ponderada das saídas e as dos 

insumos do modelo proposto (KAAB et al., 2019). Essa proporção gera um valor de eficiência 

para cada DMU (score DEA), na qual o nível de ineficiência é representado pela distância entre 

a DMU e a fronteira de eficiência (GENG et al., 2019). Ainda de acordo com os mesmos 

autores, em outras palavras, quando o score DEA é igual a 1 significa que a DMU está sobre a 

fronteira de produção (maximização da eficiência) e quando o score DEA é menor que 1 

significa que ainda existe espaço para aumento de eficiência para aquela DMU específica. 

Banker, Charnes e Cooper (1984) criaram posteriormente um modelo complementar 

considerando eventuais rendimentos variáveis de escala, conforme já previsto por Farrell 

(1957), cuja denominação é BCC (Banker-Charnes-Cooper) ou VRS (Variable Returs to Scale). 

A Análise Envoltória de Dados, como uma ferramenta não paramétrica, possui a 

vantagem de não exigir pressupostos para a aplicação, ao mesmo tempo que não possibilita um 

padrão de relacionamento entre os inputs e outputs utilizados no modelo (KAAB et al., 2019), 

além de possibilitar a comparação entre as DMUs analisadas, uma vez que o método possui 

como proposta a medição da eficiência relativa das unidades analisadas (GENG et al., 2019). 

Para a configuração do modelo, é necessária a definição em relação ao ganho de escala (retorno 

de escala constante ou retorno de escala variável) e em relação à orientação do modelo 

(maximização do output ou minimização do input).  

O uso desse tipo de modelo matemático na operação agrícola tem aumentado 

significativamente nos últimos anos em virtude de características particulares desse sistema 

complexo (CARVAJAL; SARACHE; COSTA, 2019). Dessa forma, é possível o 

processamento de uma grande quantidade de dados de forma simultânea, permitindo a análise 

de um maior volume de informações com maior confiabilidade nos resultados. 

Finalmente, Kaab et al. (2019) afirmam que a Análise Envoltória de Dados é uma 

ferramenta quantitativa muito útil para avaliar o alcance dos objetivos de uma organização e 
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para medir a eficiência de um sistema de produção. Liu et al. (2013) realizaram uma pesquisa 

de aplicações do Modelo DEA entre os anos de 1978 e 2010 e concluíram que o agronegócio 

está entre as cinco principais áreas onde a técnica foi aplicada nesse período. E corroborando a 

importância dessa técnica para o setor, segundo Tran et al. (2019), nos últimos cinco anos a 

agricultura permanece como uma das quatro principais áreas de aplicação do Modelo DEA. 

Dessa forma, diversos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de contribuir para o 

aumento da eficiência da indústria de cana-de-açúcar no Brasil e no mundo: Salgado Junior et 

al. (2013); Salgado Junior et al. (2014); Duc Luong (2015); Wang e Feng (2015); Lemos et al. 

(2016); Scheidl et al.. (2015) Bordonal et al. (2018); Alvarez-Campos et al. (2018); Lisboa et 

al. (2018); Zu et al. (2018); Kaab et al. (2019); Lemos et al. (2019); Duarte et al. (2019); 

Cavalcanti et al. (2019); Marin et al. (2019); Gonino et al. (2019); Lemos et al. (2021). Na 

próxima seção são apresentados os principais elementos que contribuem para o aumento da 

eficiência do setor de acordo com a literatura existente. 

 

2.3. Eficiência na indústria da cana-de-açúcar 

 

A modernização da agricultura, particularmente na maior parte dos países em 

desenvolvimento, é essencial para aumentar a produtividade e a produção global de alimentos 

(CORTEZ, 2010). Dessa forma, a modernização de práticas agrícolas no Brasil é fundamental, 

uma vez que este possui um importante papel na produção global de diversos alimentos. 

Para que isso seja possível, em uma usina de cana-de-açúcar, os setores agrícola e 

industrial devem trabalhar em sintonia constante: quanto mais harmonizados os dois setores 

estiverem, maior será a eficiência da usina como um todo (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 

2012). Fernandes (2011) corrobora essa afirmação, atestando que é fundamental que as áreas 

agrícola e industrial trabalhem de forma conjunta, pois o retorno econômico do 

empreendimento depende da melhoria da qualidade da matéria-prima, juntamente com o 

emprego de operações agrícolas e industriais de menor custo e maior eficiência. 

De acordo com Zacura Filho e Piccirilli (2012), na atualidade, para uma usina de cana-

de-açúcar ser eficiente é necessário que todas as atividades e operações estejam plenamente 

interligadas e em total sintonia, pois cada etapa do processo produtivo depende das etapas 

anteriores e uma deficiência em parte do processo reflete na ineficiência de todo o processo. 

A cana-de-açúcar possui uma especificidade, que é a habilidade de renascer após cada 

colheita, o que possibilita sucessivos cortes do mesmo plantio, que tipicamente acontece a cada 
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11-16 meses (MARIN et al., 2019). A produtividade de uma determinada área influencia de 

forma determinante na decisão de realizar um novo corte na próxima safra ou de realizar o 

replantio daquela área com renovação do canavial. 

Outro aspecto determinante para a produtividade, de acordo com Huang et al. (2018), é 

a variedade da cana-de-açúcar plantada, que possui um efeito direto na germinação e no 

crescimento da semente da cana, que por sua vez afeta diretamente a produtividade da mesma. 

Por meio de uma pesquisa conduzida no território brasileiro, Marin et al. (2019) 

estudaram o impacto do número de cortes da cana-de-açúcar na sua produtividade (toneladas 

de cana-de-açúcar por hectare plantado) e verificaram que, embora haja uma queda de 

produtividade em todos os casos estudados, a taxa e a magnitude desse declínio variam de 

acordo com fatores edafoclimáticos, mas sobretudo em virtude de práticas de gestão da cultura 

desenvolvidas no campo. Os resultados encontrados nesse estudo deixam evidente a 

importância da gestão na maximização dos resultados nas atividades agrícolas, o que corrobora 

os objetivos desse estudo, que busca propor boas práticas que contribuem para essa alta 

performance de forma consistente. 

De acordo com Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017), existem diversas etapas na 

produção da cana-de-açúcar. A Figura 1 detalha essas etapas, evidenciando os processos 

fundamentais para o presente estudo, como os processos de plantio, manejo, cultivo e colheita, 

seguidos pelas atividades relacionadas ao transporte da cana até a usina e, por fim, as impurezas 

minerais e vegetais provenientes do processo de colheita da cana. Em cada uma dessas etapas, 

existem diversos aspectos que exercem influência na eficiência da operação agrícola. 
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Figura 1 - Fases da produção de cana-de-açúcar 

 
Fonte: adaptado de Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017). 

 

São evidentes no setor sucroenergético brasileiro os avanços não apenas tecnológicos, 

para aumento da produtividade e redução de custos, mas também nas questões sociais e 

ambientais, nas quais a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, a racionalização do 

uso da terra e da água, a mitigação dos efeitos da mecanização da colheita e a preservação de 

ecossistemas fazem parte da agenda de trabalho do setor, que é um dos grandes empregadores 

no Brasil, representando aproximadamente 2% do PIB (SOUSA; MACEDO, 2010). 

O presente trabalho foi desenvolvido em sintonia com essas tendências sociais, 

econômicas e ambientais, na medida em que o modelo de eficiência proposto busca o aumento 

da produtividade de campo com a mesma disponibilidade de área plantada, a fim de otimizar o 

espaço disponível destinado para a produção de cana-de-açúcar. Caso haja um aumento na 

eficiência, serão verificados avanços no âmbito econômico, por meio do aumento da produção; 

no âmbito social, mediante o desenvolvimento do setor, geração de empregos, melhores 

condições de trabalho e aumento das oportunidades disponíveis no setor; e no aspecto 

ambiental, via otimização do uso da terra. 

Considerando a otimização da área atual utilizada para a produção da cana-de-açúcar, é 

fundamental a informação de que o aumento da produção brasileira de cana-de-açúcar não 
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acontece nas áreas de floresta e de que as condições de produção são sustentáveis (SOUSA; 

MACEDO, 2010). Portanto, o aumento da produção pode acontecer mediante uma melhor 

utilização das terras, por meio de um aumento da produtividade (produção por hectares), que é 

exatamente o que é proposto no modelo de eficiência desenvolvido neste trabalho.  

 

2.3.1. Condições de solo e de clima 

 

As condições de solo e de clima são aspectos importantes que exercem influência sobre 

a eficiência na produção de cana-de-açúcar. Sistemas de produção de cana-de-açúcar ao redor 

de todo o mundo estão expostos a incertezas associadas a variações em questões de tempo e 

clima, que exercem influência na produtividade agrícola (AN-VO et al., 2019). 

Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017) corroboram essa afirmação no que diz 

respeito à produção específica da cana-de-açúcar, dizendo que o adequado suprimento de água 

é fundamental para o crescimento satisfatório dessa cultura. No que diz respeito às 

características físicas para o cultivo da cana-de-açúcar, de acordo com Zacura Filho e Piccirilli 

(2012), as três principais características que favorecem a produção são solos com maior 

profundidade para permitir que o sistema radicular possa explorar um maior volume de matéria 

orgânica, suficiência hídrica com boa capacidade de infiltração para absorção da água e solos 

poucos arenosos para evitar a perda de nutrientes por meio da lixiviação. 

Em relação às características químicas do solo, a acidez e a alcalinidade do solo são bem 

aceitas pela cana-de-açúcar, que desenvolve-se em solos com pH entre 4 e 8,5, sendo 6,5 o nível 

mais satisfatório para maximização do resultado (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012). 

 

2.3.2. Defensivos agrícolas 

 

Outro aspecto relevante para a produtividade da cana-de-açúcar é o uso dos defensivos 

agrícolas. De acordo com Bigott, Hoy e Fultz (2019), os produtores de cana-de-açúcar utilizam 

técnicas de ajuste da estrutura química e física do solo, como fertilizantes, aplicações de 

pesticidas e aplicações de resíduos pós colheita.. Em uma usina de cana-de-açúcar, são tomadas 

diariamente dezenas de decisões, que são convertidas em centenas de operações executadas 

com base nas informações fornecidas pelo laboratório, que analisa a qualidade da cana bruta 

que chega do campo, a partir da qual é possível diagnosticar o andamento das diversas etapas 

do processo de produção (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012). 
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Os defensivos agrícolas possuem ainda grande importância financeiras por serem 

bastante representativos na composição do custo agrícola do complexo da cana (BATALHA; 

COELHO, 2011). Isso torna ainda mais relevante o uso assertivo de tais produtos, não apenas 

pela preservação do meio ambiente e minimização de eventuais resíduos, mas também como 

um instrumento de gestão dos custos de produção. 

 

2.3.3. Pragas 

 

Atualmente, entre 10% e 20% da perda de produção da cana-de-açúcar é proveniente do 

ataque de insetos nos canaviais (FERRY et al., 2004). Segundo Conceição e Silva (2011) as 

principais pragas que causam danos à produção de cana-de-açúcar são a broca, cigarrinhas das 

raízes, migdolus, Sphenophorus levis, cupins, formigas e lagartas. A broca da cana-de-açúcar 

(Diatraea saccharalis) pode ser encontrada em todo o território e trata-se da praga de maior 

relevância para a indústria sucroenergética brasileira (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012). 

De acordo com Peñaflor e Bento (2019), apesar de ser o maior produtor mundial de 

cana-de-açúcar, a produtividade brasileira é afetada significativamente pelos ataques da broca. 

Os danos causados em decorrência à infestação da broca são principalmente a perda de peso 

devido ao baixo desenvolvimento vegetativo das plantas, podendo em alguns casos chegar à 

morte da soqueira ou rachadura do colmo, impossibilitando a extração do caldo e 

aproveitamento da sacarose (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012).  

Corroborando essa afirmação, segundo Huang et al. (2018), a presença da broca impede 

o crescimento da cana, influencia significativamente no peso dos toletes e em casos mais 

severos pode chegar a ressecamento e perda da planta. De acordo com Zacura Filho e Piccirilli 

(2012), a melhor forma de combater a broca é o controle biológico, com o uso de Cotésia 

Flavipes, que são moscas parasitas da broca, geralmente produzidas em laboratório próprio de 

usinas de cana-de-açúcar, com a fêmea fazendo a ovopostura no interior do corpo da broca 

coletada em campo e em poucos dias a lagarta morre e surgem as massas de ovos que viram 

adultos e são posteriormente armazenadas em copos plásticos para que se faça a soltura no 

campo. No Brasil, aproximadamente 3,3 milhões de hectares são tratados através do uso de 

Cotésia Flavipes para conter o avanço da broca nos canaviais (PARRA, 2014). 
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2.3.4. Logística e transporte da cana-de-açúcar 

 

Outro aspecto fundamental do ponto de vista da eficiência na produção da cana-de-

açúcar são as atividades de colheita e transporte da cana-de-açúcar até a unidade industrial, que 

compreendem operações logísticas complexas (JUNQUEIRA; MORABITO, 2019). 

Corroborando essa afirmação, Masoud, Kozan e Kent (2012) afirmam que a atividade de 

transporte da cana-de-açúcar é um elemento importante do sistema de produção do açúcar. 

De acordo com Zacura Filho e Piccirilli (2012), o Departamento de Logística na usina 

é responsável pela gestão da cadeia de abastecimento da matéria-prima, planejando o fluxo 

eficiente da cana-de-açúcar, desde a lavoura até a planta industrial. Esse departamento é 

importante não apenas sob o aspecto de gestão, pois possibilita que os materiais estejam nos 

locais corretos no momento correto, contribuindo para a eficiência de todo o processo, mas 

também sob a ótica financeira. De acordo com Pitakaso e Sethanan (2019), os custos de colheita 

e transporte representam quase metade dos custos total de produção da cana-de-açúcar. 

O planejamento é fundamental no que diz respeito às atividades logísticas de forma 

eficiente, já que existem diversos fatores que interferem nas decisões tomadas nesse setor, como 

a cana estar em ponto de corte, a situação da indústria em relação ao fluxo de matéria-prima, a 

determinação das frentes de trabalho e a quantificação da quantidade de transbordos alocados 

por colhedora por área a ser colhida (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012). 

O CCT é a sigla dada ao conjunto de operações e atividades que formam o corte, o 

carregamento e o transporte da cana-de-açúcar. De acordo com Zacura Filho e Piccirilli (2012), 

as operações de CCT são fortemente interdependentes e, portanto, é necessária uma forte 

coordenação entre essas atividades para que a usina não fique ociosa, acarretando em perda de 

produtividade. Para atender aos requisitos de qualidade e evitar perda do açúcar presente na 

matéria-prima, é necessário minimizar o tempo de estoque da cana-de-açúcar, período 

compreendido entre a colheita e o processamento na usina (JUNQUEIRA; MORABITO, 2019). 

Corroborando tal afirmação, segundo Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017), enquanto a 

cana colhida de forma manual deve ser transportada dentro de um ou dois dias, a cana-de-açúcar 

colhida de forma mecanizada deve ser transportada até as usinas dentro de no máximo 24 horas. 

Em outras palavras, é fundamental uma coordenação entre as atividades de corte, 

carregamento e transporte para que o tempo de entrega aconteça no menor tempo possível, 

permitindo a entrega de uma matéria-prima de maior qualidade e com menor perda de açúcar. 

No entanto, é desafiador para o responsável logístico de uma usina produzir um bom 
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cronograma de transportes manualmente em virtude da necessidade de utilização de um grande 

número de equipamentos em diversas localidades (HIGGINS, 2006). 

Dessa forma, de acordo com Zacura Filho e Piccirilli (2012), a colheita da cana-de-

açúcar é o processo mais importante para a usina, pois garante o abastecimento ininterrupto da 

indústria, além de ser um processo determinante na quantidade e qualidade da matéria-prima.  

 

2.3.5. Características da colheita mecanizada de cana-de-açúcar 

 

Existem dois tipos de colheita de cana-de-açúcar que são utilizados atualmente: colheita 

manual e colheita mecanizada (PONGPAT; GHEEWALA; SILALERTRUKSA, 2017). De 

acordo com os mesmos autores, a queima da cana-de-açúcar tradicionalmente é comum para 

remoção das folhas e outros materiais o que facilita o corte por trabalhadores na colheita 

manual. Nesse tipo de colheita, quanto menor o tempo entre a queima, o corte e a moagem, 

menor será o efeito de atividades microbianas que ocorrem nos colmos e, consequentemente, 

melhor será a qualidade da matéria-prima entregue a indústria (ZACURA FILHO; 

PICCIRILLI, 2012). Portanto, a coordenação entre as atividades desempenhadas nessa 

operação é fundamental para garantir a maximização dos resultados visando máxima eficiência. 

O uso de máquinas agrícolas, sobretudo na fase da colheita, tem crescido em várias áreas 

produtoras, especialmente nos estados do Centro-Sul brasileiro, onde prevalecem relevos com 

declividade abaixo de 12%, que são mais favoráveis ao emprego das colhedoras (IBGE, 2022). 

Corroborando essa afirmação relativa à topografia para cultivo da cana-de-açúcar, as 

áreas agricultáveis devem possuir declives suaves de 2% a 5%, mas em solos mais argilosos, o 

valor ideal é de 5%, podendo chegar a 12% de declividade, visando ter colheita mecânica na 

área, evitando a queimada (ZACURA FILHO; PICCIRILLI, 2012). Terrenos com declives 

acima de 12% são, portanto, desinteressantes devido aos maiores custos no preparo do solo. 

Para que a colheita mecanizada aconteça de forma eficiente são necessários alguns pré-

requisitos: a área plantada deve ser maior que 1,6 hectares, a produtividade deve ser maior que 

62,5 toneladas por hectare, o espaçamento mínimo deve ter entre 155 e 165 centímetros, o 

plantio deve possuir linhas retas, terreno relativamente plano e deve haver espaço satisfatório 

para manobra das colhedoras (PONGPAT; GHEEWALA; SILALERTRUKSA, 2017). 

Segundo Junqueira e Morabito (2019), uma frente de colheita de cana-de-açúcar é 

composta por um time que opera máquinas e equipamentos, como as colhedoras de cana-de-

açúcar, os transbordos (acompanham as colhedoras para carregar a matéria-prima) e o time que 
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fornece suprimento de combustível, equipamentos de manutenção, suporte para serviços de 

emergência (incêndio) e caminhões para transporte da cana-de-açúcar colhida até a usina. 

Dessa forma, para que uma colheita mecanizada seja realizada de forma eficiente, é 

necessário que o produtor faça o planejamento para esse tipo de colheita desde o início do 

processo (PONGPAT; GHEEWALA; SILALERTRUKSA, 2017). 

De acordo com os mesmos autores, na maioria das vezes a colhedora é utilizada para a 

colheita da cana crua (não queimada), embora em alguns casos, as colhedoras também podem 

ser utilizadas para colheita da cana queimada, como no caso do não comparecimento da mão-

de-obra responsável pela colheita manual, pois nesse caso o produtor precisa colher de forma 

mecanizada o mais rápido possível para garantir a qualidade da cana. 

Embora seja uma atividade altamente geradora de empregos, uma parte cada vez maior 

da produção de cana-de-açúcar acontece de forma mecanizada, o que exige máxima atenção 

com o desempenho das máquinas agrícolas (FERNANDES, 2011). De forma geral, são 

necessárias entre 25 e 30 pessoas para executar o mesmo serviço de colheita manual que uma 

colhedora faz na colheita mecanizada (PONGPAT; GHEEWALA; SILALERTRUKSA, 2017).  

No entanto, a colheita mecanizada demanda uma mão de obra mais especializada. Por 

exemplo, de acordo com os mesmos autores, na colheita mecanizada de cana crua, é necessária 

uma atenção especial da mão de obra em relação à altura do corte dos toletes de forma que 

sejam razoavelmente próximos do solo, o que pode evitar a perda da cana no solo entre 1,9 e 

12,5 toneladas por hectare. 

Outro aspecto que pode influenciar negativamente a atividade de colheita mecanizada é 

a chuva. De acordo com Carvajal, Sarache e Costa (2019), não é recomendável o plantio nem 

a colheita em períodos de chuva, pois o desenvolvimento dessas atividades nessas condições 

podem afetar significativamente a produtividade . 

Por fim, um aspecto importante relacionado à ação das colhedoras, e que está 

relacionado à eficiência da colheita, é a minimização da perda da cana no campo. Esse assunto 

foi estudado em detalhes por Patane, Landers e Norris (2019), que afirmam que os motoristas 

das colhedoras possuem feedback imediato sobre parâmetros importantes como o peso da cana 

colhida, mas não possuem nenhum feedback sobre os níveis de cana perdida nos campos, que 

representam um elemento importante de perda para o produtor. Os autores realizaram testes em 

produções de cana-de-açúcar na Austrália, nos quais foram encontrados indícios de que o 

aumento da velocidade dos extratores da colhedora gera aumento da perda de cana-de-açúcar. 

A Figura 2 apresenta os diversos componentes de uma colhedora de cana-de-açúcar. 
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Figura 2- Componentes da colhedora de cana-de-açúcar 

 
Fonte: adaptado de Sugar Research Australia (2021). 

 

Ainda sobre o impacto das atividades de colheita na eficiência, Nothard et al. (2019) 

afirmam que a operação da colhedora em relação à velocidade de solo e velocidade dos 

extratores de acordo com os parâmetros recomendados de boas práticas é capaz de minimizar a 

perda de cana no campo e os danos causados na soqueira. Ambos os aspectos exercem 

influência na capacidade do produtor de entregar maior quantidade de ATR por área plantada. 

A velocidade da colhedora é uma variável importante pois, na medida em que se diminui 

a velocidade, aumenta-se o tempo de colheita e, consequentemente, outros custos relacionados, 

como o custo de pessoal, o custo com combustível e o custo de oportunidade do maquinário. 

Nothard et al. (2019); Patane, Landers e Norris (2019); e Patane et al. (2019) desenvolveram 

estudos de sensibilidade das variáveis velocidade da colhedora, velocidade dos extratores e 

velocidade dos elevadores em relação à produtividade, perda de cana no campo e custos de 

colheita a partir de experimentos realizados em fazendas produtoras de cana-de-açúcar na 

Austrália. Os resultados encontrados corroboram a importância dessa variável em virtude dos 

impactos em diversos aspectos relacionados à produtividade da produção de cana-de-açúcar. 

Outra variável importante relacionada à eficiência da colheita mecanizada é o controle 

de tráfego. Braunack e Mcgarry (2006) encontraram evidencias de que o controle de tráfego e 

a redução do manuseio do solo melhoram as propriedades do solo quando comparado com o 

tráfego aleatório e a prática de manuseio convencional do solo. No que diz respeito à redução 
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do manuseio do solo, são cada vez mais frequentes estudos sobre o sistema de cultivo 

denominado plantio direto (no-till agriculture) que consiste no sistema em que o solo não é 

perturbado da colheita para o plantio, exceto pela aplicação de fertilizantes, que tem 

apresentados maiores indicadores de produtividade com um menor consumo de inputs, como 

maquinário, combustíveis, pesticidas etc.  (HOGARTH, 2017). 

 

2.3.6. Impurezas minerais e vegetais 

 

As impurezas que acompanham a matéria-prima são normalmente classificadas como 

“impurezas minerais” e “impurezas vegetais”, também denominadas “matéria estranha” 

(FERNANDES, 2011). A presença de baixos níveis de impurezas na cana-de-açúcar crua 

colhida, como partículas do solo e folhas verdes ou secas, é fundamental para a melhoria da 

performance na produção de usinas de cana-de-açúcar (GUEDES; PEREIRA, 2018). 

O monitoramento e quantificação das impurezas são indispensáveis, segundo Cole et al. 

(2013), pois elas diminuem a margem de lucro da indústria e podem comprometer a 

produtividade e a qualidade da extração do caldo da cana-de-açúcar, comprometendo também 

a performance dos produtores. De acordo com Guedes e Pereira (2018) ao longo dos últimos 

anos a queima da cana-de-açúcar foi banida em diversos países e como resultado, a partir da 

colheita mecanizada, houve um aumento alarmante das impurezas no processo de colheita. 

As impurezas vegetais são as partes oriundas da própria cana, como os ponteiros 

(desponte irregular), folhas verdes e secas, canas mortas ou ressecadas, raízes e rizomas (parte 

subterrânea da cana, assim como as plantas daninhas carregadas com os colmos da cana 

(FERNANDES, 2011). De acordo com o mesmo autor, as impurezas minerais, por outro lado, 

são as terras (solo), principalmente, e pedras carregadas com os colmos durante o carregamento 

mecanizado ou o corte e carregamento. A Figura 3 representa uma estimativa média, com base 

em estudos técnicos coletados por Guedes e Pereira (2018) do percentual médio de cada uma 

dessas impurezas em uma planta de cana-de-açúcar. 
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Figura 3 - Diagrama de impurezas e quantidades estimadas na cana-de-açúcar 

 
Fonte: Guedes e Pereira (2018, p. 332). 

 

De acordo com Fernandes (2011), o nível de impurezas definido como aceitável 

depende do que cada empresa considera economicamente viável, uma vez que é impossível 

obter matéria-prima sem terras, folhas e ponteiros, principalmente com a colheita mecanizada 

ou semi mecanizada. De acordo com o mesmo autor, algumas usinas em São Paulo consideram 

que níveis de até 3kg/t de cana dispensam a necessidade de lavagem da cana, níveis de 3 kg/t a 

7 kg/t de cana são satisfatórios, porém existe a necessidade de lavagem, de 7 kg/t a 10 kg/t de 

cana exigem medidas corretivas por estarem acima do esperado e níveis acima de 10 kg/t são 

considerados inaceitáveis por estarem fora dos padrões de qualidade da empresa. 

De acordo com Wang et al. (2018), o extrator presente nas colhedoras é um componente 

chave no que diz respeito à redução de impurezas, pois a sua habilidade em eliminar impurezas 

da cana tem um papel fundamental na qualidade da colheita, gerando benefícios tanto para as 

usinas, quanto para os produtores de cana-de-açúcar. Nothard et al. (2019) também estudaram 

o impacto dos extratores da colhedora de cana na diminuição de impurezas minerais e vegetais 

por meio de experimentos na Austrália mediante a aplicação de boas práticas para minimizar 

custos via redução de impurezas e minimização de perdas de cana no campo. 

Ainda sobre a importância da operação de colheita, a qualidade dos colmos de cana pode 

ser significativamente modificada nessa etapa do processo produtivo, podendo resultar na 
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entrega de matéria-prima de pior qualidade caso não sejam adotados os procedimentos corretos 

(FERNANDES, 2011). As operações de colheita são, portanto, fundamentais, pois interferem 

diretamente na qualidade da matéria-prima, sobretudo no que diz respeito às impurezas. 

Parece claro que, se aos agricultores forem fornecidas as corretas condições, eles serão 

capazes de produzir mais alimentos, energia e produtos industriais (CORTEZ, 2010). Nesse 

sentido, é fundamental que os produtores tenham acesso a informações relativas às boas práticas 

que contribuem para esse aumento da produção que, conforme verificado anteriormente, 

possibilita inúmeros benefícios socioambientais e também econômico-financeiros.  

 

2.4. Produção de cana-de-açúcar na Austrália 

 

Um dos principais produtores de cana-de-açúcar no mundo é a Austrália. Os produtores 

australianos são reconhecidos como um dos mais avançados em termos tecnológicos e líderes 

mundiais em suas práticas agrícolas, possibilitando um produto de alta qualidade, o que os 

coloca em uma situação capaz de lidar com os desafios do mercado atual (QSL, 2022).  

Além do diferencial de qualidade do açúcar, um dos diferenciais da indústria da cana-

de-açúcar na Austrália são algumas práticas de produção que aumentam a produtividade e ao 

mesmo tempo reduzem os impactos ambientais (RENOUF; PAGAN; WEGENER, 2013). De 

acordo com os mesmos autores, alguns dos diferenciais são determinadas práticas avançadas 

de produção da cultura, o uso extensivo de maquinários para preparação de terra, plantação, 

cultivo e colheita, além do uso de fertilizantes sintéticos (com resíduos da indústria da cana-de-

açúcar) para nutrição da planta e aplicação limitada de produtos químicos para proteção da 

colheita para controle de pestes e ervas daninhas.  

A partir dessas informações, verifica-se que a inovação é um elemento presente na 

produção da cana-de-açúcar na Austrália, que está em constante desenvolvimento, por meio do 

teste e lançamento de novas variedades de cana-de-açúcar para produção comercial, o que 

também contribui para o aumento da competitividade do país no competitivo mercado global 

(SEXTON; EVERINGHAM; INMAN-BAMBER, 2017). 

Na safra 2017/2018 o volume total de cana-de-açúcar colhido em todo o território 

australiano foi de 31.472.101 toneladas, produzidas ao longo de 2.100 quilômetros na costa 

leste da Austrália em um total de 360.127 hectares de área plantada (CANEGROWERS, 2022). 

De acordo com a mesma organização, a indústria australiana atualmente é composta por 

24 usinas produtoras de açúcar bruto e representa um valor anual de US$ 2,5 bilhões em 
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exportações, o que significa que é uma das maiores e mais importantes indústrias do país em 

termos de exportação rural. A Tabela 1 permite uma avaliação da evolução recente da indústria 

de cana-de-açúcar na Austrália ao longo dos últimos anos. 

 

Tabela 1 - Evolução recente da indústria de cana-de-açúcar na Austrália 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Usinas 24 24 24 24 24 24 24 22 

Organizações 8 8 8 8 8 9 9 9 

Produtores 4200 4490 4600 4100 4305 4050 3830 3650 

Total de empregos     22657 22450 22500 23000 

Área plantada (x mil ha) 377 381 372 377 382 364 355 343 

Cana-de-açúcar (x mil toneladas) 32400 34800 36500 33300 32492 30044 31074 30090 

Produção de açúcar (x mil toneladas) 4550 4890 4770 4480 4725 4283 4335 4123 

Açúcar exportado (x mil toneladas) 3570 3850 3730 3700 3700 3400 3350 3500 

$ Faturamento da indústria 2100 2000 2200 1750 1750 1600 1500 1950 

$ Valor de açúcar exportado 1500 1500 1700 1500 1500 1400 1300 1750 

Fonte: Australia Sugar Milling Council (2022). 

 

No que diz respeito ao mercado externo, 80% de toda a produção de açúcar australiano 

é destinado para exportação (96% do volume total para clientes asiáticos), o que coloca o país 

como o segundo maior exportador de açúcar do mundo, atrás apenas do Brasil 

(CANEGROWERS, 2022). No que diz respeito ao etanol, a produção desse produto na 

Austrália ainda é muito pequena, apesar de existirem projetos em negociação para a instalação 

de novas plantas industriais para produção a partir da cana (SALLYARDS; JOSEPH, 2022). 

Atualmente, 20% do total de produtores de cana-de-açúcar na Austrália já são 

certificados pelo programa Smartcane BMP (Best Management Practices), que representa a 

melhor oportunidade para o aumento de produtividade dos produtores (CANEGROWERS, 

2022). O programa, idealizado pelo CANEGROWERS, principal organização australiana 

responsável por representar os interesses dos produtores de cana-de-açúcar perante diversas 

organizações e entidades governamentais, reconhece as conquistas dos produtores e os ajuda a 

identificar e avaliar mudanças nas práticas agrícolas que atendam às suas metas de negócios. 

O Smartcane BMP é um programa cujo objetivo é a certificação de produtores de cana-

de-açúcar na Austrália, composto por um conjunto de boas práticas distribuídas em sete grandes 

áreas relacionadas ao cultivo de cana-de-açúcar contribuem para o aumento produtividade e, 

simultaneamente, possibilitam uma produção mais sustentável, com a minimização de 

eventuais danos ao meio ambiente, sobretudo à Grande Barreira de Corais: 
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a) gerenciamento de nutrientes e de saúde do solo; 

b) controle de irrigação e drenagem; 

c) manejo de ervas daninhas e pragas; 

d) seleção de variedades, plantio e manejo da colheita; 

e) gestão de negócios agrícolas; 

f) gerenciamento de sistemas naturais; 

g) saúde e segurança no local de trabalho. 

Conforme verificado anteriormente, a Austrália é o oitavo maior produtor de cana-de-

açúcar no mundo. A maior parte da produção de cana-de-açúcar na Austrália está concentrada 

na região de Queensland, que representa 98% do total de produção do país (RENOUF; PAGAN; 

WEGENER, 2013). Uma parte significativa dessa região e, consequentemente, da produção de 

cana-de-açúcar, fica localizada próxima da Grande Barreira de Corais, conforme pode ser 

verificado no mapa indicado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Mapa da região de Queensland na Austrália 

 

Fonte: QSL (2022). 
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Por esse motivo, existe forte interferência governamental e de entidades relacionadas 

sobretudo à indústria do turismo para regulamentação da indústria da cana-de-açúcar na 

Austrália, que buscam impor obrigações políticas de sustentabilidade e colocar uma carga 

burocrática sobre os agricultores, dificultando assim a eficiência (CANEGROWERS, 2022). 

Em relação ao ciclo de produção, na Austrália, a cana-de-açúcar possui ciclos entre 

quatro e setes anos (BRAUNACK; MCGARRY, 2006). Anualmente a safra geralmente começa 

em maio e termina em meados de dezembro (CANEGROWERS, 2022). 

Assim como no Brasil, uma vez colhida, a cana-de-açúcar é coletada em transbordos e 

posteriormente transferida para caminhões para transporte rodoviário ou vagões para transporte 

ferroviário até as usinas. Para minimizar a deterioração da cana-de-açúcar e evaporação do 

suco, a cana deve ser transportada para a usina em até 16 horas após a realização da colheita 

(CANEGROWERS, 2022). De acordo com a mesma organização, a coordenação entre a usina, 

os produtores e os responsáveis pela colheita são fundamentais para garantir a extração o mais 

breve possível após a realização da colheita. 

O açúcar bruto produzido no país é reconhecido internacionalmente pela sua qualidade 

e a indústria goza de credibilidade por conta da confiabilidade no suprimento e serviço superior, 

além da capacidade de armazenamento de mais de dois milhões de toneladas de açúcar em seis 

terminais de exportação a granel que permitem o abastecimento do produto para clientes ao 

longo de todo o ano (CANEGROWERS, 2022). A Figura 5 indica a localização de cada um 

desses seis terminais, que pertencem à Queensland Limited Sugar (QSL). 

 

Figura 5 - Terminais de Armazenamento de açúcar na Austrália 

 
Fonte: QSL (2022). 
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Corroborando a afirmação anterior, apesar de os produtores de cana-de-açúcar estarem 

frequentemente sob pressão por conta da queda cíclica dos preços do açúcar, os produtores 

australianos são reconhecidos como um dos mais avançados em termos tecnológicos e líderes 

mundiais em suas práticas agrícolas, possibilitando um produto de alta qualidade, o que os 

coloca em uma situação capaz de lidar com os desafios do mercado atual (QSL, 2022). 

No que diz respeito ao suprimento de água, de acordo com Renouf, Pagan e Wegener 

(2013), grande parte da produção na Austrália conta com a irrigação como suplemento para a 

precipitação natural. A água é um input crítico no sistema de produção agrícola e 

frequentemente encontrada com distribuição insuficiente (AN-VO et al., 2019). 

De acordo com os mesmos autores, os produtores de cana precisam lidar com objetivos 

conflitantes de minimização do uso de água e maximização da produtividade e da lucratividade, 

enquanto lidam com incertezas em relação às condições meteorológicas futuras e de clima. 

Diferentemente do Brasil, na Austrália utiliza-se o conceito de CCS (Commercial Cane 

Sugar) para medição da qualidade da matéria-prima e pagamento dos fornecedores. Esse 

conceito foi criado em 1888 pelo Dr. Kottman e vem sendo utilizado no país desde 1915 

(FERNANDES, 2011). Sobre o CCS e a produtividade da produção de cana-de-açúcar na 

Austrália, Snoad (2019) desenvolveu um estudo que analisou a evolução destes indicadores na 

região de Mulgrave desde 1902 até 2018. O estudo encontrou uma tendência de declínio nesses 

indicadores chaves do processo produtivo ao longo desse período, que foram atribuídos a 

mudanças climáticas, danos causados por novas pragas, mudanças de práticas de plantio e 

colheita, aumento do período de safra e variedades genéticas. De acordo com o autor, algumas 

mudanças drásticas de produção, como a colheita mecanizada, a cobertura do solo com palha 

da cana, maiores ciclos de cultivo, maiores fazendas e menor quantidade de trabalhadores por 

hectare, são capazes de diminuir os custos com os inputs do processo de produção, mas 

simultaneamente acabam por diminuir também com as receitas provenientes dos outputs. 

Na Austrália, assim como em vários outros países produtores de cana-de-açúcar, utiliza-

se um sistema de controle de tráfego de forma que as linhas da lavoura são mantidas por até 

quatro safras de forma a permitir diversos cortes da cana-de-açúcar plantada (BRAUNACK; 

MCGARRY, 2006). Estes autores desenvolveram experimentos importantes na Austrália a 

respeito de controle de tráfego, nos quais ficaram evidentes a importância do mesmo e a 

influência do controle adequado de tráfego para a produtividade da produção da cana-de-açúcar. 

No que diz respeito ao controle de tráfego na Austrália, a incompatibilidade entre o 

espaçamento das linhas de 1,5 metros e a largura da trilha dos equipamentos de 1,83 metros 
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incorre no tráfego muito próximo da linha, que acarreta na queda dos talos e no pisoteamento 

da plantação e consequente perda de produtividade (BRAUNACK; MCGARRY, 2006). 

De acordo com Hamonts et al. (2018), desde o surgimento da praga chamada Yellow 

Canopy Syndrome (YCS) na Austrália em 2011, a condição se espalhou por todas as regiões 

produtoras de cana-de-açúcar do país e se tornou uma questão crítica para toda a indústria, uma 

vez que afeta todas as variedades de cana-de-açúcar australianas e ocorre principalmente a partir 

do mês de dezembro, impactando fortemente a produtividade de cana-de-açúcar na Austrália. 

Outro aspecto na qual existem particularidades relacionadas à indústria sucroenergética 

na Austrália é a questão logística. No território australiano, o sistema ferroviário possui um 

papel fundamental no transporte da cana de açúcar  das fazendas até as usinas (MASOUD, 

KOZAN; KENT, 2012). No entanto, enquanto as usinas mais antigas realizam o transporte da 

cana-de-açúcar através do modal ferroviário, as novas área de produção de cana-de-açúcar 

fazem uso de rodovias (HIGGINS, 2006). 

Alguns dos potenciais efeitos de ineficiências no sistema de transporte da cana-de-

açúcar são a parada do suprimento de cana para as usinas, causando a interrupção do processo 

de produção do açúcar; o atraso na entrega da cana-de-açúcar para as usinas, permitindo que a 

deterioração da matéria-prima, causando a redução da qualidade do açúcar; o atraso na chegada 

dos vagões vazios nas fazendas, fazendo com que a colheita tenha que esperar pelos vagões, 

ocasionando aumento dos custos de colheita; o aumento dos custos por conta da ineficiência 

que acarretam na necessidade de maior contingente de pessoas e de maior frota de locomotivas 

e vagões (MASOUD, KOZAN; KENT, 2012). 

Dessa forma, conforme mencionado, assim como acontece no Brasil, o tempo de entrega 

da cana-de-açúcar é um aspecto valorizado também pelas usinas australianas. Segundo Higgins 

(2006), procura-se processar a cana colhida em até no máximo 16 horas, embora o tempo médio 

de entrega é de aproximadamente 9 horas. 

Browning (2019) detalha o funcionamento do sistema ferroviário na Austrália: 

Cada locomotiva coleta um conjunto de vagões do pátio vazio da usina e os entrega 

em vários pontos de carregamento em seu trajeto. Nos pontos de carregamento os 

vagões são armazenados enquanto aguardam para serem preenchidos pelos produtores 

de cana ou fornecedores de colheita. Em sua volta, a locomotiva pega os vagões cheios 

nos vários pontos de entrega e leva o trem para a usina, entregando-as no pátio inteiro. 
A partir desse ponto, as caixas são automaticamente transportadas pela esteira de 

pesagem até o tombador, onde a cana é esvaziada, entrando na usina para 

processamento. Os vagões vazios seguem para o pátio vazio para que o ciclo seja 

repetido. São necessárias cerca de 8 toneladas de cana para produzir uma tonelada de 

açúcar bruto. Geralmente, existem três turnos de 8 horas para as tripulações da 

locomotiva, mas a maior parte da colheita ocorre durante o dia e parte do papel da 

ferrovia de cana é suavizar o suprimento de cana à usina por um período de 24 horas. 
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De acordo com Renouf, Pagan e Wegener (2013), a indústria da cana-de-açúcar 

australiana está sujeita a fortes regulamentações para minimização de impactos ambientais, 

especialmente em relação à proteção da Grande Barreira de Corais. Corroborando essa questão, 

Kandulu et al. (2018) desenvolveram um estudo na Austrália com o objetivo de avaliar o 

apropriado uso de fertilizantes nitrogenados (N) e seus impactos na Grande Barreira de Corais 

australiana. Tamanha é a importância desse assunto na indústria australiana, que o governo está 

desenvolvendo indicadores de qualidade da água e políticas para gestão da quantidade de 

nitrogênio despejados na Grande Barreira de Corais (KANDULU et al., 2018).  

Como fica evidente a partir das afirmações de diversos autores, a existência da Grande 

Barreira de Corais na Austrália traz certas particularidades à indústria de cana-de-açúcar, que 

acarreta na interferência de múltiplas partes no sentido de regulamentar o setor, interferindo 

para minimizar impactos ambientais, mas ao mesmo tempo buscando por produtividade. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta seção compreende os aspectos metodológicos da pesquisa. O presente estudo é um 

avanço de pesquisas realizadas nos últimos anos pelo Grupo de Estudos em Eficiência (Grefic), 

da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade 

de São Paulo: Salgado Junior et al. (2013); Salgado Junior et al. (2014); Lemos et al. (2016); 

Lemos et al. (2019); Duarte et al. (2019); Carlucci et al. (2019); Lemos et al. (2021) e Carlucci 

et al. (2021). Dessa forma, a partir dos resultados encontrados por estas pesquisas e visando a 

internacionalização dos objetos de estudo, acredita-se que a realização de uma análise 

comparativa para proposta de boas práticas verificadas no Brasil e na Austrália para aumento 

da eficiência agrícola e minimização de impurezas minerais e vegetais possa contribuir de 

forma significativa para a maior produtividade do setor sucroenergético no Brasil. 

Para viabilizar os estudos desenvolvidos na Austrália, estabeleceu-se uma parceria 

acadêmica com a School of Agriculture and Food Services, da The University of Queensland, 

por meio do Professor Dr. Malcolm K. Wegener, que possui expertise em economia de gestão 

agropecuária, economia de produção agrícola, produção de cana-de-açúcar, mecanização e 

colheita de culturas e produtos energéticos alternativos. Atualmente, atua como consultor no 

setor sucroenergético e viabilizou a realização do estudo de múltiplos casos na Austrália e 

demais reuniões a serem realizadas com as principais organizações do setor.  

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

Com base em seus objetivos, o presente estudo pode ser caracterizado como 

exploratório-descritivo. De acordo com Dantas e Franco (2017), a pesquisa exploratória visa 

validar instrumentos e proporcionar familiaridade com um determinado campo de estudo. De 

forma complementar, segundo Vieira (2002), a pesquisa descritiva é adequada quando objetiva-

se descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

 

3.2. Método de pesquisa 

 

O método de pesquisa deste estudo é o chamado método misto, composto por duas 

etapas distintas, mas complementares e sequenciais. A primeira do trabalho é composta de 

métodos quantitativos, enquanto a seguida etapa compreende métodos qualitativos.  
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Dessa forma, esta pesquisa possui uma primeira fase, na qual foi aplicada a técnica DEA 

para a categorização e classificação de usinas brasileiras estudadas no que se refere à eficiência 

agrícola, seguida de uma análise das variáveis que exercem impacto nessa classificação, e uma 

segunda fase, cujo método é qualitativo, na qual são realizadas entrevistas com especialistas no 

Brasil e na Austrália, seguidas pelo estudo de múltiplos casos com usinas e com produtores de 

cana-de-açúcar no Brasil e na Austrália, visando a identificação das melhores práticas na 

produção de cana-de-açúcar, dado o modelo de eficiência proposto nesta pesquisa.  

De acordo com Godoy (1995), enquanto o estudo quantitativo é caracterizado pela 

quantificação dos resultados por meio da precisão e da medição objetiva dos dados, o estudo 

qualitativo não procura quantificar ou medir os eventos estudados, mas visa a obtenção de 

informações descritivas, procurando compreender os fenômenos estudados segundo a 

perspectiva dos participantes envolvidos com o estudo realizado. As duas abordagens são, 

portanto, complementares e ambas possuem seu propósito e função nesta pesquisa, 

contribuindo igualmente para o atingimento dos objetivos propostos neste estudo. 

 

3.2.1. Método de pesquisa quantitativo: DEA dois estágios 

 

No método quantitativo tanto a coleta de informações, quanto o tratamento das 

informações é caracterizado pela utilização da quantificação (RICHARDSON; 2007). 

Corroborando essa afirmação, Diehl (2004) discorre sobre os objetivos e vantagens da pesquisa 

quantitativa, que utiliza a quantificação para obter resultados que evitem possíveis distorções 

de análise e interpretação, possibilitando maior margem de segurança. Dessa forma, levando 

em consideração as características e benefícios mencionados do método quantitativo, a seguir 

são detalhados os procedimentos quantitativos realizados na presente pesquisa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2.1.1. Caracterização e tratamento dos dados 

 

A base de dados que possibilitou a realização dessa pesquisa é proveniente da parceria 

desenvolvida para fins acadêmicos estabelecida entre o grupo de estudos e uma organização 

que presta consultoria para usinas de cana-de-açúcar no Brasil. Esta parceria inclui um contrato 

de confidencialidade entre as partes, razão que justifica o fato de os nomes das usinas estudadas 

não serem divulgados ao longo da pesquisa.  
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Dessa forma, a base de dados é bastante robusta no que diz respeito ao histórico de dados 

e à disponibilidade de variáveis que são coletadas em cada usina por safra. Os clientes da 

empresa produziram um total de 4,16 milhões de toneladas de açúcar na safra 2016/2017, o que 

representa aproximadamente 10,75% da quantidade total produzida no Brasil naquele período. 

 Inicialmente, foi realizada a compilação das informações individuais de cada usina em 

uma base de dados única, que compreende todas as informações disponíveis desde a safra 

2012/2013 até a 2016/2017, última safra disponível até o início desta pesquisa. Decidiu-se, 

assim, pela a utilização das cinco últimas safras disponíveis na base de dados em virtude do 

caráter contínuo da produção de cana-de-açúcar. 

 A base de dados disponível é composta por um total de 196 variáveis que são medidas 

ao longo de todo o processo produtivo de cada uma das usinas, desde a produção da cana-de-

açúcar até a conclusão do processo com a produção do açúcar e do etanol. Essas variáveis foram 

analisadas individualmente e selecionadas para a realização da etapa quantitativa da pesquisa. 

A relação completa de todas as variáveis está disponível no APÊNDICE D. Os dados referentes 

à quantidade total de cana-de-açúcar produzida por cada usina em cada safra estudada foram 

coletados nos Anuários da Cana-de-Açúcar divulgados pela empresa ProCana Brasil® e 

compilados na planilha eletrônica com todos os demais dados disponíveis. 

 Portanto, a base de dados é composta por um total de 38 usinas, analisadas ao longo de 

cinco safras. Foram selecionadas as usinas que possuíam todos os dados completos para cada 

uma das cinco safras no que diz respeito às quatro variáveis que compõem o modelo DEA. Com 

isso, obteve-se um total de 82 DMUs, que foram analisadas em termos de sua eficiência. 

 Os pesquisadores não tiveram acesso a uma base de dados equivalente de usinas ou de 

produtores de cana-de-açúcar na Austrália, o que justifica o fato de a etapa quantitativa desta 

pesquisa ter sido realizada exclusivamente com as usinas brasileiras. 

 

3.2.1.2. Escolha e orientação do modelo DEA 

 

A utilização da técnica DEA tem como principal propósito a identificação das usinas 

eficientes no Brasil de acordo com o modelo proposto. A aplicação da técnica DEA foi realizada 

utilizando o software Performance Improvement Management Software (PIM-DEA) ®. 

Uma etapa fundamental na aplicação da Análise Envoltória de Dados é a identificação 

das variáveis de input e de output associadas com as unidades avaliadas (KAAB et al., 2019). 

Em outras palavras, é fundamental que as variáveis utilizadas sejam capazes de representar, de 
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forma satisfatória, a eficiência das unidades tomadoras de decisão escolhidas. Nesse sentido, a 

revisão da literatura e a opinião de especialistas foram fundamentais para a seleção assertiva 

das variáveis utilizadas no modelo de eficiência proposto nesta pesquisa. 

 Mehdiloo e Podinovski (2019) discorrem sobre os problemas provenientes da escolha 

de inputs ou outputs que não representam de forma satisfatória o conceito de eficiência 

proposto, bem como a influência matemática de variáveis redundantes que acabam por se 

sobrepor. Levando em consideração a importância da escolha de variáveis que representem, de 

forma satisfatória, o conceito de eficiência apresentado por Farrell (1957), a seleção das 

variáveis foi feita a partir do referencial teórico e foi posteriormente validada por meio da 

realização de entrevistas semiestruturadas com especialistas do setor.  

Para a avaliação da eficiência agrícola de usinas na produção de cana-de-açúcar, foram 

utilizadas as seguintes variáveis de input e de output: 

a) Input: Área plantada x1 (hectares); 

b) Output desejável: ATR Total y1 (toneladas) 

c) Output indesejável: impureza mineral y2 (toneladas) e impureza vegetal y3 (toneladas) 

A escolha das impurezas como variáveis de output “indesejáveis” aconteceu pelo fato 

de serem variáveis importantes no processo agrícola da cana-de-açúcar tanto para o produtor, 

quanto para a usina, impactando na produtividade final do açúcar e do etanol (COLE et al., 

2013; FERNANDES, 2011). Ainda, de acordo com Guedes e Pereira (2018), houve, nos últimos 

anos, um aumento alarmante das impurezas no processo de colheita da cana-de-açúcar. 

 No que diz respeito ao Açúcar Total Recuperável (ATR), segundo Oliveira et al. (2012), 

trata-se de um sistema aprimorado de medição da qualidade da produção da cana-de-açúcar 

utilizado na atualidade no setor sucroenergético brasileiro, pois inclui a quantidade de açúcares 

redutores totais recuperados no processo industrial após perdas oriundas do processo industrial. 

Por fim, Carvajal, Sarache e Costa (2019) e Marin et al. (2019) discorrem sobre a 

necessidade de aumento da produtividade na produção de cana-de-açúcar, no que diz respeito 

ao melhor aproveitamento da área plantada disponível no território brasileiro, o que justifica a 

escolha da variável “Área plantada” como input do modelo matemático. 

A Figura 6 apresenta o modelo DEA proposto nesta pesquisa, na qual as DMUs são 

representadas pelas usinas de cana-de-açúcar e as quatro variáveis do modelo são organizadas 

na forma de uma variável de input e três variáveis de output, sendo duas indesejáveis. 
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Figura 6 - Modelo DEA 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Ainda, no que diz respeito à escolha das variáveis de input e de output, embora na 

Análise DEA a mensuração de eficiência não seja afetada de forma significativa por amostras 

menores, é importante que o número de DMUs seja maior que o dobro do número de variáveis 

de input e output utilizadas (JING; PUTE; YUBAO, 2014). No presente estudo esse requisito 

é atendido na medida em que a amostra utilizada é composta por 82 DMUs e o modelo de 

eficiência proposto possui uma variável de input e três variáveis de output (Quadro 2).  

Por fim, sobre a definição dos parâmetros do Modelo DEA proposto, utilizou-se o 

modelo BCC (retorno variável de escala) com orientação a output, pois o objetivo dos 

produtores de cana-de-açúcar é a maximização da produtividade com a minimização de 

impurezas minerais e vegetais, dada a disponibilidade de área plantada disponível na safra. 

O Quadro 2 oferece um detalhamento das quatro variáveis utilizadas no modelo de 

eficiência proposto, com as respectivas descrições dos conceitos de cada uma delas e os 

principais autores que ofereceram o referencial teórico que justifica a escolha das variáveis. 
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Quadro 2 - Detalhamento de variáveis do modelo DEA 

Tipo de Variável Denominação da Variável Definição da Variável Referencial teórico 

Input - x1 

Área Plantada (ha) 

Representa a área total, 

medida em hectares, 

utilizada para a plantação da 

cana-de-açúcar para uma 

DMU em uma safra. 

Lisboa et al. (2017); 

Alvarez-campos et al. 

(2018); Lisboa et al. 

(2018); Bordonal et al. 

(2018); Zu et al. (2018); 

Gonino et al. (2019); 

Marin et al. (2019)  

Output 1 - y1 

(Desejável) 

ATR Total (toneladas) 

O Açúcar Total 

Recuperável, medido em 

toneladas, representa a 

capacidade da cana de ser 

convertida em açúcar ou 

álcool por meio do processo 

produtivo. 

Lisboa et al. (2017); 

Alvarez-campos et al. 

(2018); Lisboa et al. 

(2018); Bordonal et al. 

(2018); Zu et al. (2018); 

Gonino et al. (2019); 

Marin et al. (2019) 

Output 2 - y2 

(Indesejável) 

1

Impurezas Minerais 
(toneladas)

 

Corresponde às impurezas 

como terra, pedras e 

pedregulhos que são trazidos 

a partir da colheita da cana. 

Fernandes (2011); Wang 

et al. (2018); Guedes e 

Pereira (2018); Smithers 

(2014); Bakir et al. (2016) 

Output 3 - y3 

(Indesejável) 

1

Impurezas Vegetais 
(toneladas)

 

Corresponde às impurezas 

como folhas verdes e secas, 

ponteiro, plantas daninhas e 

raízes que são trazidos a 

partir da colheita da cana. 

Fernandes (2011); Wang 

et al. (2018); Guedes e 

Pereira (2018); Smithers 

(2014); Bakir et al. (2016) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A formulação do modelo DEA pode ser representada da seguinte forma: 

𝑀𝑎𝑥 ℎ𝑜 =  ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑜

𝑛

𝑖=1

+ 𝑣0                  (5) 

Sujeito às restrições: 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑜

𝑚

𝑟=1

= 1 (6) 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑚

𝑟=1

≤ ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

+ 𝑣0 

𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0 

𝑗 = 1, … , 𝑠 

𝑟 = 1, … , 𝑚 

𝑖 = 1, … , 𝑛 

(7) 
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Onde 𝑌𝑟𝑗 e 𝑋𝑖𝑗 são os produtos e insumos da j-ésima DMU, 𝑢𝑟 e 𝑣𝑖 representam os pesos 

(coeficientes de ponderação ou importância relativa de cada variável) a serem determinados 

pela solução do problema. Os pesos 𝑢𝑟 e 𝑣𝑖 obtidos são correspondentes a DMU atual. Este 

processo é repetido para cada uma das DMUs, obtendo-se diferentes valores para 𝑢𝑟 e 𝑣𝑖. 

Como a Análise Envoltória de Dados pressupõe a inexistência de dados faltantes, foram 

excluídas da base de dados um total de 52 usinas de cana-de-açúcar brasileiras que não 

possuíam dados informados em relação a pelo menos uma das quatro variáveis do modelo. 

  Uma vez que a eficiência de uma DMU é definida a partir da razão de múltiplos inputs 

e múltiplos outputs, o objetivo de cada DMU é a utilização do mínimo de inputs para produção 

do maior valor possível de outputs (TRAN et al., 2019). No entanto, a formulação matemática 

da Análise Envoltória de Dados permite a utilização de variáveis de output indesejáveis, 

conforme previsto por Song et al. (2020), que desenvolveram um modelo no qual buscaram, 

simultaneamente, maximizar um output desejável e minimizar um output indesejável.  

 Scheel (2001) afirma que geralmente mensurações de eficiência se baseiam na 

suposição de que inputs devem ser minimizados e de que outputs devem ser maximizados, mas 

que em casos crescentes de aplicações outputs indesejáveis, são incorporados nos modelos de 

produção que, consequentemente, devem ser minimizados. O autor adota diversas abordagens 

para a Análise Envoltória de Dados em caso de utilização de variáveis de outputs indesejáveis. 

Dessa forma, foi utilizada uma técnica frequente de transformação de dados denominada 

multiplicative inverse (MLT), sugerida inicialmente por Golany e Yaakov (1989) e aplicada por 

Knox Lovell, Pastor e Turner (1995). A partir dessa abordagem, cada output indesejável é 

incorporado como um output desejável utilizando os valores: 

 

𝒇 𝒊
𝒌(𝑼) =

𝟏

𝒖𝒊
𝒌     (8) 

 

Portanto, conforme detalhado em termos matemáticos, os dados referentes às variáveis 

impureza mineral e impureza vegetal foram subtraídos pelo número 1 no modelo proposto por 

se tratarem de variáveis de output indesejáveis. Em outras palavras, embora sejam variáveis de 

output do processo produtivo da produção de cana-de-açúcar, o produtor tem como objetivo a 

minimização das impurezas durante o processo de colheita. 

O Quadro 3 demonstra o ajuste matemático realizado nas variáveis de impurezas 

minerais e vegetais para atender aos requisitos matemáticos da Análise Envoltória de Dados. 
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Quadro 3 - Ajuste matemático de outputs “indesejáveis” 

Objetivo do Modelo DEA Proposto Ajuste matemático da variável para o Modelo DEA 

Minimização “Impurezas Minerais” Maximização do Valor “1/Impureza Mineral” 

Minimização “Impurezas Vegetais” Maximização do Valor de “1/Impureza Vegetal” 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ainda que a técnica DEA seja amplamente utilizada, a mesma pode apresentar algum 

tipo de viés devido à desnecessidade de pressupostos estatísticos (ODECK, 2009). Dessa forma, 

com o objetivo de corrigir possíveis viéses e criar intervalos de confiança para os scores, foi 

utilizado, neste trabalho, o modelo de Bootstrap proposto por Simar e Wilson (1998). Tal 

modelo consiste em uma técnica baseada na ideia de repetidas simulações do modelo DEA com 

a intenção de aproximar a distribuição original dos dados (EFRON, 1979). 

 

3.2.1.3. DEA dois estágios 

 

Despotis e Smirlis (2002) e Zhu (2003) discorrem sobre os modelos básicos de análise 

DEA e suas extensões para lidar com modelos de múltiplos estágios. A técnica DEA dois 

estágios consiste na realização de uma Análise de Regressão para avaliação do impacto de 

variáveis independentes na eficiência das DMUs (variável dependente). Diversos estudos 

renomados fizeram uso desta técnica como instrumento para avaliação da eficiência de DMUs: 

Yin et al. (2020); Fang (2020); Gong, Liu e Zhu (2019); Wang, Wu e Chen (2019); Lim e Zhu 

(2019); Zhang, Wu e Zhou (2019); Kiani Mavi, Saen e Goh (2019); Örkcü et al., (2019); 

Sotiros, Koronakos e Despotis (2019); Patrizii (2019); Chu et al. (2019). 

Esta relação pode ser representada pela equação (5), através da qual verifica-se a 

influência das variáveis independentes sobre a variável dependente.  

 

   Y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + ... + βi xi + ri   (9) 

 

O “Y” denota o conjunto de dados que se pretende explicar, ou seja, a variável 

dependente (eficiência das usinas de cana-de-açúcar estudadas), enquanto o “X” representa 

cada variável independente. O “r” da equação mede justamente a diferença entre o “Y” 

observado e “Y” teórico fornecido pela equação. Portanto, pode-se afirmar que o principal 

objetivo, ao se utilizar esta técnica estatística paramétrica, é o de ajustar o modelo aos dados. 
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Por fim, o valor de “β” é, justamente, aquele que se objetiva encontrar por meio da 

Análise de Regressão, que representa o coeficiente multiplicador de cada variável independente 

e que permite analisar de que forma e em que magnitude ela influencia a variável dependente. 

 De acordo com Kaffash et al. (2020), a partir da análise de 132 estudos que utilizaram 

a Análise Envoltória de Dados para avaliação de eficiência entre 1993 e 2018, o DEA dois 

estágios foi a abordagem dominante utilizada quando da necessidade de exploração da 

influência de variáveis independentes na eficiência, representada pelo score DEA. 

 A escolha das variáveis independentes aconteceu mediante a revisão da literatura. Dessa 

forma, dentre as 196 variáveis disponíveis na base de dados (APÊNDICE D), o Quadro 4 indica 

a variável dependente (score DEA), obtido a partir da Análise Envoltória de Dados e as 

variáveis independentes selecionadas que irão compor a Análise de Regressão Múltipla. 

 

Quadro 4 - Variáveis independentes estudadas no segundo estágio 

Variável Dependente Variáveis Independentes 

score DEA (Y) 

Chuva (mm semanal) 

Cana picada entregue (%) 

Tempo de entrega (h) 

Temperatura máxima (ºC) 

Temperatura mínima (ºC) 

Umidade do ar (%) 

Broca (%) 

Bastonetes (x105/ml) 

Dextrana (mg/L) 

Tamanho (p/m/g) 

Localização (UF) 

Torta de filtro (kg/ton) 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Com o objetivo de fornecer informações complementarem à Análise de Regressão 

Linear Múltipla, a Análise dos Quartis dos scores DEA possibilita uma avaliação preliminar 

das variáveis independentes. Essa análise permite uma verificação adicional do comportamento 

de cada uma das variáveis independentes do segundo estágio (Quadro 4) e, consequentemente, 

uma discussão de possíveis resultados em termos da capacidade explicativa de cada variável. 

A Análise de Quartil busca ainda verificar se existe uma diferença estatisticamente significante 

entre as DMUs presentes no Quartil Superior e as DMUs presentes no Quartil Inferior. 

 Para a realização dessa verificação foram utilizados três testes estatísticos. Para aquelas 

variáveis que apresentaram distribuição normal, foi utilizado o Teste One-Way ANOVA de 

Diferença de Médias (teste paramétrico). Em contrapartida, para aquelas variáveis que 
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apresentaram distribuição não normal, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Por fim, para a verificação da normalidade das distribuições, foi utilizado o teste de Kruskall 

Wallis. Para a realização de todos os testes estatísticos mencionados nesta etapa da pesquisa foi 

utilizado o software Statistical Package for Social Sciences® (SPSS). 

 

3.2.1.3.1. Imputação de Dados Faltantes 

 

 Verificou-se que algumas das variáveis independentes selecionadas para a realização do 

segundo estágio apresentavam dados faltantes na base de dados utilizada na pesquisa – dados 

que não haviam sido preenchidos pela usina respondente. Dessa forma, utilizou-se a técnica 

denominada Imputação de Dados Faltantes (Missing Data Imputation). Tal técnica consiste na 

utilização de cálculos estatísticos que permitem completar os dados faltantes, o que possibilita 

a disponibilidade completa dos dados para uma determinada variável (SCHAFER, 1997). 

Foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences® (SPSS) para analisar 

a base de dados em relação às características de aleatoriedade da amostra, bem como padrão de 

ausência. De acordo com Schafer (1997), para a realização da imputação múltipla, é necessário 

considerar o mecanismo de ausência de dados, que pode ser relacionado a perdas 

completamente ao acaso (Missing Completely At Random – MCAT), perdas ao acaso (Missing 

At Random – MAR) e perdas não aleatórias (Not Missing At Random – NMAR). Ainda, é 

necessária a análise do padrão dos dados faltantes, que pode ser monotônico e não monotônico. 

Após a aplicação dessa técnica estatística, verificou-se que a ausência dos dados 

configurava o tipo MCAR (Missing Completely At Random). Isso significa que a ausência é 

totalmente aleatória, o que é favorável para a aplicação da técnica de imputação múltipla. No 

que diz respeito aos padrões de ausência dos dados faltantes, verificou-se um padrão não 

monotônico, o que significa dizer que não há repetição do padrão de ausência. 

Verificados esses comportamentos, seguindo as orientações de Schafer (1997), para as 

variáveis com até 5% de dados faltantes foi realizada a imputação simples, a partir do 

preenchimento dos dados faltantes com o valor da média para determinada variável e, para as 

variáveis com mais de 5% de dados faltantes foi realizada a técnica de imputação múltipla. 

 O Quadro 5 relaciona as nove variáveis utilizadas no segundo estágio que possuíam 

dados faltantes com a técnica matemática utilizada para preenchimento desses dados. 
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Quadro 5 - Técnicas de imputação utilizadas por variável independente 

Variáveis DEA segundo estágio Técnica de Imputação de Dados Utilizada 

Temperatura Máxima (ºC) Imputação Simples 

Temperatura Mínima (ºC) Imputação Simples 

Umidade do Ar (%) Imputação Simples 

Broca (%) Imputação Simples 

Dextrana (mg/L) Imputação Simples 

Chuva (mm/semana) Imputação Múltipla (SPSS®) 

Cana Picada Entregue (%) Imputação Múltipla (SPSS®) 

Tempo de Entrega da Cana (h) Imputação Múltipla (SPSS®) 

Bastonetes no Vinho Bruto (x105/ml) Imputação Múltipla (SPSS®) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A Tabela 2 apresenta os resultados da imputação múltipla, na qual fica evidente a maior 

adequação do Modelo 1, que foi utilizado para o preenchimento da base de dados da pesquisa. 

 

Tabela 2 - Resumo dos modelos de imputação múltipla 

Modelo R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,902 0,813 0,783 4,10125 

2 0,858 0,737 0,722 3,72831 

3 0,838 0,702 0,685 3,99303 

4 0,855 0,731 0,716 3,77625 

5 0,844 0,712 0,696 3,88854 

6 0,851 0,724 0,709 3,82581 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Na Tabela 3 são apresentados os resultados do Teste ANOVA referente ao modelo que 

apresentou maior adequação para imputação múltipla da base de dados. A partir do p-valor 

abaixo do nível de significância é possível verificar a adequação do modelo, o que significa que 

a imputação múltipla foi capaz de substituir os dados faltantes de forma satisfatória. 

Tabela 3 - ANOVA do modelo de imputação múltipla 

Modelo  Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig 

1 Regressão 2267,070 5 453,414 26,956 0,000 

Resíduo 521,429 31 16,820   

Total 2788,498 36    

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2.1.3.2. Classificação da contribuição das variáveis quantitativas 

 

 Com o objetivo de estabelecer uma classificação da contribuição das variáveis 

quantitativas identificadas como relevante para o aumento da eficiência agrícola, foi elaborado 

o ranqueamento das variáveis independentes. Em virtude da grande diferença de grandeza entre 

as variáveis quantitativas estudadas, foi necessária a padronização dos dados para possibilitar a 
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comparação entre elas. Para isso, foram utilizadas cinco técnicas de padronização. Cada técnica 

de padronização possui uma equação para variáveis do tipo “Benefício” (quanto maior, melhor) 

e uma fórmula para variáveis do tipo “Custo” (quanto menor, melhor). A Tabela 4 apresenta o 

detalhamento das técnicas, bem como de cada uma das equações por característica de variável. 

 
Tabela 4 - Técnicas de padronização não paramétricas 

Técnicas de padronização Tipo de critério Equação 

Técnica de padronização maxlinear Benefício 𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑖𝑗

 

Custo 𝑥𝑖𝑗 = 1 −  
𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑖𝑗

 

Técnica de padronização linear max-min Benefício 
𝑥𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑖𝑗 −  min 𝑥𝑖𝑗

 

Custo 𝑥𝑖𝑗 =
max 𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑖𝑗 −  min 𝑥𝑖𝑗

 

Técnica de padronização linear de soma Benefício 𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

Custo 

𝑥𝑖𝑗 =

1
𝑥𝑖𝑗

∑
1

𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

 

Técnica de padronização vetorial Benefício 𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

Custo 𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑
1

𝑥𝑖𝑗

2
𝑚
𝑖=1

 

Técnica de padronização logarítmica Benefício 
𝑥𝑖𝑗 =

ln 𝑥𝑖𝑗

ln(∏ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 )

 

Custo 

𝑥𝑖𝑗 = 1 −

ln(𝑥𝑖𝑗)

ln(∏ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 )

𝑚 − 1
 

Fonte: Vafaei et al. (2018). 

 

 Após a padronização dos dados de todas as variáveis independentes do estudo de acordo 

com a equação de cada uma das cinco técnicas, foi realizada uma Análise de Regressão Linear 

Múltipla para cada técnicas, na qual os coeficientes padronizados obtidos foram analisados com 

o objetivo de estabelecer uma classificação em termos da relevância das variáveis quantitativas 

estudadas para o modelo proposto de eficiência.  

 O Quadro 6 especifica o tipo de equação (custo ou benefício) que foi utilizado para a 

padronização de cada uma das seis variáveis quantitativas, de acordo com o comportamento 

identificado para cada variável no DEA dois estágios. 

 

 



67 

 
Quadro 6 – Tipo de critério utilizado para cada variável quantitativa 

Variáveis DEA segundo estágio Tipo de critério para técnica de padronização 

Umidade do Ar (%) Benefício 

Broca (%) Custo 

Chuva (mm/semana) Benefício 

Cana Picada Entregue (%) Benefício 

Tempo de Entrega da Cana (h) Custo 

Bastonetes no Vinho Bruto (x105/ml) Custo 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2.1.4. Resumo dos procedimentos quantitativos 

 

 Conforme detalhado, foram realizadas diversas etapas que envolvem métodos 

quantitativos. As atividades anteriores são necessárias para que as atividades sucessivas sejam 

desenvolvidas adequadamente.  Dessa forma, levando em consideração o número de etapas 

necessárias para a condução do método quantitativo do presente estudo, a Figura 7 representa 

um resumo cronológico dos procedimentos quantitativos realizados. 

 

 
Figura 7 - Resumo de procedimentos metodológicos da etapa quantitativa 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2.2. Método de pesquisa qualitativo: estudo de múltiplos casos 

 

De acordo com Malhotra (2005), o método de pesquisa qualitativo pode ser 

caracterizado como uma abordagem baseada em amostras pequenas e não representativas, com 

dados sem análises estatísticas. Dessa forma, nessa etapa da pesquisa, a partir dos resultados 
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obtidos na etapa quantitativa, a proposta foi selecionar alguns casos específicos no Brasil e na 

Austrália, que foram estudados em profundidade de forma qualitativa.  

Dessa forma, o presente estudo segue a metodologia proposta por Salgado Junior e Novi 

(2014), na qual as DMUs são inicialmente classificadas por meio da Análise Envoltória de 

Dados, como eficientes ou ineficientes (etapa quantitativa) e, posteriormente, são realizados 

estudos de múltiplos casos visando o entendimento de processos internos e identificando os 

fatores que melhor podem contribuir para o aumento do desempenho das DMUs estudadas. 

Diversos estudos foram realizados no setor sucroenergético seguindo essa metodologia: 

Salgado Junior et al. (2013); Salgado Junior et al. (2014); Lemos et al. (2016); Lemos et al. 

(2019); Duarte et al. (2019); Carlucci et al. (2019); Lemos et al. (2021); Carlucci et al. (2021). 

Em síntese, essa abordagem apresenta a vantagem de permitir a análise das DMUs em 

profundidade e avaliação além dos dados quantitativos disponíveis, possibilitando a 

compreensão de fatores internos relevantes que possibilitam o alto desempenho. 

O método de pesquisa qualitativo utilizado nesta pesquisa é o estudo de múltiplos casos. 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso representa uma estratégia assertiva quando o objeto de 

estudo se encontra inserido em algum contexto da vida real que deve ser analisado e estudado 

pelo pesquisador em situações na qual o mesmo possui pouco controle sobre os acontecimentos. 

Essa definição vai de encontro com o objetivo proposto na etapa qualitativa do presente estudo, 

na qual tem-se como objetivo a análise de como as atividades são realizadas pelas organizações 

eficientes de forma a possibilitar uma performance superior de acordo com o modelo proposto. 

Diversos estudos recentes sobre a indústria de cana-de-açúcar utilizaram o estudo de 

caso com o objetivo de analisar em profundidade características particulares de agentes do 

setor: Venanzi et al. (2018); Singh et al. (2018); Garcia, Vilpoux e Cereda (2018); Ahmad 

(2019); Pereira et al. (2019); Gonçalves et al. (2019); Du, Dias e Freire (2019); Sforça et al. 

(2019); Palma et al. (2019); Silva et al. (2019); Jiang et al. (2019). 

A partir dos resultados da etapa quantitativa foram identificadas duas usinas de cana-

de-açúcar no Brasil que apresentaram alta performance de forma consistente nas safras 

estudadas. Em virtude da possibilidade de maior contribuição em relação às boas práticas para 

o modelo de eficiência, o estudo de múltiplos casos no Brasil foram realizados com as duas 

usinas (cana própria) e com dois produtores fornecedores de tais usinas (cana de terceiros). 

No caso do Brasil, foram escolhidas aquelas usinas (e seus respectivos fornecedores) 

que apresentaram alta performance de acordo com o modelo DEA de análise de eficiência. 

Entende-se que esses produtores apresentem melhores práticas que justificam uma melhor 
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performance de acordo com o modelo de eficiência proposto. Portanto, de acordo com esse 

critério, seriam melhores referências para se buscar por boas práticas de produção. 

No caso das usinas ou de produtores de cana-de-açúcar na Austrália, em virtude da 

indisponibilidade de uma base de dados única que permita a realização de estudos quantitativos 

nesse país, as usinas ou produtores a serem estudados foram selecionados de acordo com a 

produtividade em toneladas por hectare. Em outras palavras, foram priorizados os produtores 

de cana-de-açúcar que apresentaram alta produtividade, uma vez que tendem a ser aqueles com 

maior possibilidade de contribuição para boas práticas de produção dessa cultura. 

De acordo com Yin (2010), as principais fontes de evidência são: registro em arquivo, 

entrevistas, documentos, observação direta, observação participante e artefatos físicos. A 

triangulação permite obter, de duas ou mais fontes de informação, dados referentes ao mesmo 

acontecimento, a fim de aumentar a fiabilidade da informação (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010). 

Corroborando a afirmação anterior, Martins (2008) afirma que a triangulação de 

informações, dados e evidências garante a confiabilidade e a validade dos resultados 

encontrados em uma pesquisa científica que utiliza o método qualitativo do estudo de caso. 

Por conta disso, na presente pesquisa, tem-se como objetivo a utilização do maior 

número possível de evidências, uma vez que, além das entrevistas semiestruturadas, foram 

realizadas visitações das áreas produtoras de cana-de-açúcar, na qual houve acesso a registros 

de arquivos, artefatos físicos, observação direta e observação participante. A Figura 8 resume 

as múltiplas fontes de evidência que foram utilizadas para propor as boas práticas do estudo. 

 

Figura 8 - Múltiplas fontes de evidências para estudo de múltiplos casos 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Além das entrevistas realizadas com os responsáveis pela produção em cada um dos 

estudos de caso, destaca-se a observação direta, verificada por meio de visitas técnicas nas áreas 

produtivas, na qual o pesquisador teve a oportunidade de verificar in loco diversas etapas do 

processo produtivo como o preparo de solo, o plantio, a colheita mecanizada e na qual foram 

apresentados em detalhes diversos equipamentos e tecnologias dos produtores de cana. 

Outro elemento que muito contribuiu para este estudo foi a pesquisa documental. 

Durante a realização dos estudos de caso foram coletados diversos documentos com as usinas 

e produtores, como relatórios de sistemas de informação gerencial, estudos de testes realizados, 

documentos de treinamento e capacitação utilizados pelos produtores, dentre outros. Esses 

materiais foram estudados e analisados para compor as boas práticas de cada estudo de caso. 

 

3.2.2.1. Protocolo do estudo de múltiplos casos 

 

De acordo com Yin (2010), um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um determinado fenômeno que acontece em uma situação de vida real. O estudo de 

caso “[...] é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa de forma 

aprofundada” (TRIVIÑOS, 1987). 

Yin (2010) afirma que, quando houver possibilidade (recursos) os projetos de casos 

múltiplos são preferíveis em relação a projetos de caso único. Dessa forma, espera-se que o 

estudo de múltiplos casos permita um melhor entendimento dos resultados encontrados a partir 

da etapa quantitativa dessa pesquisa, por meio de práticas identificadas em múltiplas fontes.  

O protocolo do estudo de caso, de acordo com Yin (2010), é composto por cinco etapas:  

a) visão geral do projeto de estudo de caso;  

b) procedimentos de campo;  

c) questões do estudo de caso;  

d) guia para o relatório do estudo de caso. 

O protocolo de pesquisa detalhado que foi utilizado no estudo de múltiplos casos se 

encontra no APÊNDICE A. 
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3.2.2.1.1. Visão geral do projeto de estudo de caso 

 

A visão geral do projeto do estudo de múltiplos casos teve como ponto de partida a 

literatura existente no referencial teórico do presente trabalho. Também foram realizadas quatro 

entrevistas com especialistas da agroindústria sucroenergética (dois brasileiros e dois 

australianos) e participações em congressos no Brasil e na Austrália. Essas fontes de evidência 

possibilitaram um entendimento em maior profundidade das variáveis relevantes para o estudo, 

bem como da intersecção e relacionamento entre os diversos aspectos da produção agrícola. 

 

3.2.2.1.2. Procedimentos de campo 

 

As diversas entrevistas e visitas de campo realizadas buscaram aumentar o grau de 

familiaridade com o objeto de estudo e realizar ajustes nas questões do estudo de caso. Diversos 

contatos foram previamente realizados para permitir o acesso às partes relevantes para a 

condução dos estudos de múltiplos casos no Brasil e na Austrália. 

 

3.2.2.1.3. Questões do estudo de múltiplos casos 

 

As questões específicas tratadas em profundidade no estudo de múltiplos casos foram 

organizadas de acordo com cada variável relevante identificada nas etapas quantitativa e 

qualitativa e se encontram compiladas e organizadas no roteiro de entrevista (APÊNDICE C). 

 

3.2.2.1.4. Guia para o relatório do estudo de caso 

 

Os resultados encontrados a partir das múltiplas fontes de evidência foram inicialmente 

compilados em uns documentos separados desenvolvidos imediatamente após cada uma das 

ocasiões de coleta de dados para garantir que nenhuma informação seria perdida. 

Posteriormente, cada um dos relatórios foi então organizado de uma forma didática ao 

longo desta pesquisa, em linguagem acadêmica, para que possam permitir uma melhor 

compreensão dos achados do estudo e estabelecer uma comparação dos elementos citados na 

revisão teórica com as evidências encontradas no estudo de múltiplos casos. 
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3.2.2.2. Entrevista com especialistas do setor sucroenergético 

 

Como parte da etapa qualitativa desta pesquisa, foram realizadas quatro entrevistas com 

especialistas do setor sucroenergético. Duas entrevistas foram realizadas com especialistas 

brasileiros e duas com especialistas australianos. Os chamados especialistas contribuem por 

meio de comentários importantes a respeito das variáveis explicativas encontradas na etapa 

quantitativa e, sobretudo, com a identificação de novas variáveis relevantes que contribuem 

para a eficiência de acordo com o modelo propostos neste estudo. Em outras palavras, os 

especialistas contribuem com novas variáveis relevantes para o modelo de eficiência proposto, 

na medida em que podem existir variáveis importantes que não estão disponíveis na base de 

dados utilizada nesta pesquisa e que, por isso, não foram identificadas na etapa quantitativa. 

 

3.2.2.3. Visitas de campo e observação direta realizadas na Austrália 

 

Para viabilizar o desenvolvimento do estudo de múltiplos casos na Austrália foram 

realizadas três viagens para o país. A primeira viagem teve como objetivo fazer um contato 

inicial com diversos profissionais do setor, conhecer pessoalmente o Prof. Dr. Malcolm K. 

Wegener, professor parceiro da The University of Queensland (UQ) e dar início ao estudo de 

múltiplos casos por meio da participação em missão empresarial voltada para a produção 

agrícola da cana-de-açúcar no norte da região de Queensland. A segunda visita teve como 

objetivo apresentar o trabalho acadêmico na ASSCT 2018 Conference em Mackay, apresentar 

o Prof. Dr. Alexandre Salgado Junior ao Prof. Dr. Malcolm K. Wegener, avançar no estudo de 

casos e buscar parcerias para o desenvolvimento de futuros trabalhos acadêmicos. Por fim, a 

terceira visita teve como objetivo a realização das entrevistas com especialistas e a finalização 

do estudo de múltiplos casos juntos aos produtores australianos através da aplicação do 

instrumento de pesquisa apresentado no APÊNDICE B. 

Portanto, cada uma das visitas teve a sua contribuição no sentido de conhecer em maior 

profundidade particularidades do setor sucroenergético australiano e, sobretudo desenvolver o 

relacionamento e a parceria com diversos executivos e profissionais do setor que foram 

imprescindíveis para a realização de toda a etapa qualitativa da pesquisa na Austrália.  

Nas próximas seções são detalhadas as atividades desenvolvidas em cada um desses 

procedimentos e as reuniões que foram realizadas. 
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3.2.2.3.1. Visita de campo realizada em agosto de 2017 

 

 A primeira visita à Austrália teve três principais objetivos: 

• O estabelecimento da parceria realizada com a The University of Queensland (UQ), por 

meio do Prof. Dr. Malcolm K. Wegener; 

• O contato inicial com diversos profissionais de organizações importantes do setor 

sucroenergético australiano, como Canegrowers e Sugar Research Australia; 

• O início da realização do estudo de múltiplos casos com a participação em uma missão 

empresarial a convite do empresário Robison Celso Scorsolini, organizado pela 

DINISCOR, realizado na região norte de Queensland, na qual foram realizadas diversas 

visitas de campo a produtores australianos de cana-de-açúcar. 

 

 A primeira reunião foi realizada no dia 9 de agosto de 2017 na sede da Queensland 

University of Technology (QUT), na cidade de Brisbane (Figura 9), com um professor 

pesquisador de tecnologias utilizadas por usinas de cana-de-açúcar e membro do Sugar 

Research Institute (SRI), importante organização de consultoria industrial para usinas. 

 

Figura 9 – Campus da Queensland University of Technology 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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 No dia 10 de agosto houve a oportunidade de conhecer o principal centro de pesquisas 

aplicadas do Sugar Reseach Australia (SRA), localizado no bairro Indooroopilly, em Brisbane, 

onde foi realizada uma reunião com um pesquisador senior que atuava na organização há 10 

anos (Figura 10). Ambos os encontros foram fundamentais para um melhor entendimento do 

funcionamento da indústria australiana, dos desafios enfrentados e das pesquisas que estavam 

sendo realizadas naquele momento. Nas duas ocasiões houve a possibilidade de apresentação 

das pesquisas que estávamos conduzindo no Brasil, o que foi importante para validação de teses 

que tínhamos a partir da revisão da literatura até aquele dado momento da pesquisa.  

 

Figura 10 – Sede principal da Sugar Research Australia (SRA), em Brisbane 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 No dia 11 de agosto de 2017 foi realizada uma reunião para conhecer pessoalmente o 

Prof. Dr. Malcolm K. Wegener, da The University of Queensland (UQ), que foi durante todo o 

processo de desenvolvimento desta pesquisa o principal parceiro acadêmico, contribuindo com 

informações, com documentações necessárias para as visitas e, sobretudo, com o 

compartilhamento de contatos que contribuíram muito para a qualidade desta pesquisa. 
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 Enfim, no dia 13 de agosto, foi realizada uma reunião para conhecer a sede da 

CANEGROWERS, em Brisbane, que consiste na principal organização australiana para 

representar os interesses dos produtores de cana-de-açúcar em diversas esferas. Diversas 

sinergias foram identificadas entre as atividades desenvolvidas pelo CANEGROWERS com a 

presente pesquisa em busca de um conjunto de boas práticas para aumento de produtividade. 

 Como uma segunda etapa da viagem, no dia 15 de agosto de 2017 deu-se início às 

visitas organizadas pela DINISCOR a partir da cidade de Townsville, onde já se encontrava 

toda a delegação de executivos brasileiros. A partir desta cidade um ônibus conduziu a 

delegação por diversas fazendas em todo o trajeto desde Townsville até a cidade de Cairns. 

 No dia 15 de agosto de 2017 foram realizadas duas visitas de campo, ambas na região 

de Burdekin (Figura 11), na qual a delegação foi recepcionada por produtores da região, bem 

como por profissionais locais da usina para a qual a cana da região era fornecida. 

 

Figura 11 – Visita técnica realizada em Ingham 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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 No dia 16 de agosto de 2017 a delegação foi recebida por um grupo de pesquisadores 

da Herbert Cane Productivity Services Ltd. (HCPSL) na cidade de Ingham. No escritório da 

organização foram oferecidas palestras sobre inovações tecnológicas realizadas localmente 

(Figura 12). Tal organização possui parceria com a Sugar Research Australia (SRA), voltada 

para a realização de pesquisas aplicadas em conjunto, ajustadas à realidade de clima e de solo 

da região de Herbert River, uma das principais regiões produtoras na Austrália. 

 Nesse mesmo dia foram realizadas visitas a outros dois produtores da região. 

 

Figura 12 – Palestras no Herbert Cane Productivity Services Ltd. (HCPSL) em Ingham 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

  

 No dia 17 de agosto, foi realizada uma visita no Lucinda Bulk Terminal, estabelecido 

em 1958, que compreende um dos principais terminais de carregamento do açúcar produzido 

nas usinas de cana-de-açúcar australianas para exportação, com capacidade de armazenamento 

de 230.000 toneladas de açúcar bruto (Figura 13). 
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Figura 13 – Lucinda Bulk Terminal 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 O terminal foi completamente destruído por um furacão que arrasou toda a região em 

2011. Em apenas 18 meses ele foi completamente reconstruído com várias melhorias. A QSL, 

empresa responsável pelos terminais de açúcar na região de Queensland, possui ainda outros 

cinco terminais na região: Cairns Terminal, Mourilyan Terminal, Townsville Terminal, Mackay 

Terminal e Bundaberg Terminal. Dessa forma, a empresa recebe e processa cerca de 45.000 

caminhões e 2.300 entregas ferroviárias de açúcar bruto anualmente, carregando 

aproximadamente 100 navios por ano. Os principais mercados de exportação do açúcar 

australiano são Coréia do Sul, Indonésia, Japão, Malásia, China e Taiwan. Ainda, algumas 

exportações são feitas para locais mais distantes, como por exemplo para os Estados Unidos. 

 As visitas técnicas realizadas durante a missão empresarial possibilitaram um contato 

direto com alguns dos principais produtores australianos, conforme Figura 14. Tais contatos 

foram fundamentais para a coleta de informações, evidências visuais e registros fotográficos. 

Ainda contribuíram para a aplicação do instrumento de pesquisa criado especificamente para a 

identificação das boas práticas e realização do estudo de múltiplos casos. 
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 Conforme fica evidente a partir dos registros fotográficos, durante a realização das 

visitas técnicas houve contato direto com a plantação, com os maquinários utilizados pelos 

produtores, foi possível acompanhar todas as principais etapas do processo produtivos (plantio, 

tratos culturais, colheita, carregamento e transporte da cana) e conhecer detalhes dos principais 

maquinários utilizados, bem como eventuais ajustes e alterações realizados nos mesmos. 

 Os dados coletados em cada visita foram armazenados como importante fonte de 

evidência para a realização dos estudos de caso. Ou seja, tais registros foram fundamentais para 

complementarem a aplicação dos instrumento de pesquisa aplicado posteriormente em 2020.   

 

Figura 14 – Visita técnica realizada em Herbert River com produtores australianos 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 Por fim, no dia 18 de agosto de 2017 foi realizada uma visita técnica na usina South 

Johnstone, em Innisfail, seguida de uma visita em uma das propriedades gerenciadas pela 

própria usina (cana própria) na Austrália (Figura 15). A organização proprietária da usina e das 

terras visitadas é a MSF Sugar, cujos executivos acompanharam a delegação durante o dia e 

apresentaram particularidades de seu sistema produtivo agrícola e industrial. 
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 Portanto, durante as visitas de campo foi possível conhecer diversas propriedades 

agrícolas de produtores com excelente desempenho em termos de produtividade, sistemas 

logísticos por meio de modais ferroviários, terminais logísticos voltados para exportação de 

açúcar e uma usina de cana-de-açúcar, o que permitiu uma visão bastante abrangente da 

estrutura e do funcionamento da indústria sucroenergética australiana. 

 

Figura 15 – Visita técnica na South Johnstone Mill 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 Dessa forma, a visita foi proveitosa na medida em que cumpriu os três objetivos. O 

maior destaque foi para a coleta de informações a partir das visitas técnicas realizadas, que 

possibilitaram contribuições inestimáveis para o estudo de múltiplos casos na Austrália. 

 

3.2.2.3.2. Visita de campo realizada em abril de 2018 

 

 A segunda visita à Australia teve como principal objetivo o fortalecimento da parceria 

realizada com o prof. Dr. Malcolm K. Wegener e a participação no ASSCT Conference 2018, 

em Mackay, na qual foram apresentados importantes resultados das pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo de estudos liderados pelo Prof. Dr. Alexandre Pereira Salgado Junior. 
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 O congresso possui um viés acadêmico a partir da apresentação de renomadas 

pesquisas científicas das principais universidades e organizações de pesquisa do país, como o 

Sugar Research Australia (SRA) e também possui uma área de exposição de fornecedores e 

apresentações de equipamentos e tecnologias do setor sucroenergético (Figura 16). 

 

Figura 16 – ASSCT Conference 2018 em Mackay 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

A participação no congresso aconteceu entre os dias 16 de abril e 19 de abril de 2018. 

O congresso contribuiu de forma relevante para um avanço no entendimento da operação 

australiana, sobretudo no que diz respeito às pesquisas e avanços no conhecimento que vinham 

ocorrendo naquele momento, sendo um importante vetor para a validação da presente pesquisa. 

No último dia de congresso foi realizada uma visita técnica em produções da região, na 

qual foram apresentadas algumas tendências e inovações do setor, como a utilização das mudas 

pré-brotadas (MPBs) no campo e da construção de wetlands próximas às áreas de produção de 

cana para otimização do uso de fertilizantes e reaproveitamento de recursos pluviométricos para 

irrigação da área plantada, com redução do despejo da água no mar (Figura 17). 
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Figura 17 – Visita técnica realizada em Mackay durante ASSCT Conference 2018 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

 A participação no congresso, as diversas reuniões realizadas com profissionais do 

setor, bem como as visitações técnicas realizadas nesta ocasião, trouxeram conhecimentos 

aprofundados a respeito do funcionamento do setor sucroenergético australiano, que foram 

fundamentais para a realização das entrevistas com os produtores e para a identificação das 

boas práticas mediante o estudo de múltiplos casos.  

 Após o término do congresso, foram realizadas algumas reuniões em universidades 

entre as cidades de Mackay e Brisbane com o objetivo de prospectar possíveis parcerias 

acadêmicas e, no dia 25 de abril, foi realizado um encontro com o Prof. Dr. Malcolm K. 

Wegener, na cidade de Brisbane, ocasião em que visitamos o campus da UQ, foram discutidas 

particularidades da indústria australiana vivenciadas pelo professor, detalhes dos trabalhos 

acadêmicos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa e contatos com quem poderíamos nos reunir 

para aprimorar o desenvolvimento da presente pesquisa  (Figura 18). 
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Figura 18 – Reunião realizada com Prof. Dr. Malcolm K. Wegener 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

3.2.2.3.3. Visita de campo realizada em março de 2020 

 

 Finalmente, a terceira e última visita na Austrália foi realizada em março de 2020 e 

teve como principal objetivo a finalização do estudo de múltiplos casos com produtores por 

meio da aplicação do instrumento de pesquisa desenvolvido nas etapas preliminares do estudo. 

Portanto, tal visita teve como propósito principal a coleta de informações teóricas de acordo 

com a metodologia proposta pela pesquisa. A primeira reunião foi realizada no dia 18 de março 

de 2020, em Gatton, em um dos campi da The University of Queensland (UQ), localizado nos 

arredores da cidade de Brisbane (Figura 19), com um dos especialistas australianos. 
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Figura 19 – Campus Gatton da The University of Queensland (UQ) 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

  

 No dia 23 de março de 2020 foram realizadas duas entrevistas na cidade de Mackay. 

A primeira com o segundo especialista australiano, consultor especialista na produção agrícola 

de cana-de-açúcar, e a segunda com um dos renomados produtores da região de Ingham, na 

qual foi realizada uma das visitas técnicas em agosto de 2017, durante a primeira visita à 

Austrália. Em seguida, haviam visitas programadas para os dias 24 de março na região de 

Herbet River e em 25 de março na cidade de Cairns, mas em virtude do alastramento da 

pandemia da COVID-19 os encontros presenciais tiveram que ser cancelados. Com o objetivo 

de viabilizar a coleta de informações e desenvolvimento da pesquisa, a aplicação do instrumento 

de pesquisa foi realizada por telefone. Ambas as propriedades haviam sido visitadas 

pessoalmente em 2017, ocasião em que foi realizada extensa pesquisa documental, com coletas 

de dados sobre a propriedade, observações diversas sobre importantes etapas do processo 

produtivo e realizados diversos registros fotográficos das propriedades, viabilizando uma coleta 

suficiente de dados e informações para o desenvolvimento da pesquisa. 
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3.2.2.4. Pesquisa documental 

 

Além das visitas de campo e observação direta, a pesquisa documental teve grande 

contribuição para os resultados da pesquisa. De acordo com Yin (2010) a pesquisa documental 

possui importantes características na realização de estudos de caso, como: 

• Estabilidade – documentos poder ser analisados e revisados inúmeras vezes em 

diferentes períodos ao longo da realização da pesquisa; 

• Discrição – documentos não foram criados como resultado ou a partir da 

realização do estudo de caso em questão; 

• Exatidão – documentos frequentemente possuem nomes, referências e detalhes 

exatos de um determinado evento ou ocorrência; 

• Ampla cobertura – documentos possuem a possibilidade de cobrirem longos 

espaços de tempo, diversos eventos em várias ocasiões em ambientes distintos. 

Levando em considerações tais características e benefícios, a pesquisa documental foi 

fundamental para a realização do estudo de múltiplos casos, sobretudo pelo fato de diversos 

materiais terem sido compartilhados sobretudo durante as visitas de campo realizadas em 2017. 

Dessa forma, os documentos aos quais o autor teve acesso vieram a corroborar outras 

fontes de evidência verificadas na realização do estudo de caso. Muitas vezes, trazendo maior 

grau de detalhamento às práticas identificadas durante as entrevistas ou verificadas nas visitas 

de campo, mas que por circunstancias variadas não houve naquela situação a possibilidade de 

um maior aprofundamento que seria desejado e necessário. 

 

3.3. Resumo dos procedimentos metodológicos 

 

Conforme detalhado, o presente estudo utiliza uma abordagem com características 

quantitativas e qualitativas, de forma que os resultados encontrados a partir da Análise DEA e 

nas diversas análises estatísticas possibilitam maior profundidade no estudo qualitativo.  
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3.3.1. Resumo esquemático do método de pesquisa 

 

A Figura 20 apresenta o resumo esquemático do método de pesquisa. 

 

Figura 20 - Resumo esquemático do método de pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.3.2. Quadro-resumo metodológico 

 

O Quadro 7 apresenta o quadro-resumo metodológico, na qual é estabelecida a conexão entre o problema de pesquisa, cada um dos objetivos 

da pesquisa (geral e específicos) e os métodos apresentados nesta seção para atingir os resultados propostos na próxima seção deste trabalho.  

 

Quadro 7 – Resumo de procedimentos metodológicos da pesquisa 

Problema de pesquisa Objetivo Geral Objetivos Específicos Método de coleta de Dados Análise dos Dados 

Quais são as boas práticas 

para melhoria da eficiência 

agrícola na produção de 

cana-de-açúcar? 

Propor boas 

práticas para 

melhoria da 

eficiência agrícola 

na produção de 

cana-de-açúcar. 

Propor um modelo de eficiência para 

avaliação de performance agrícola de 

áreas fornecedoras de cana-de-açúcar 

para as usinas no Brasil; 

Base de dados fornecida por parceiro 

e Anuário da cana-de-açúcar. 

Análise Envoltória de Dados 

(DEA) 

Identificar variáveis que impactam na 

performance da produção de cana-de-

açúcar; 

Base de dados fornecida por parceiro 

e Anuário da cana-de-açúcar. 

DEA dois estágios com análise 

de coeficientes padronizados via 

Análise de Regressão Linear 

Múltipla 

Identificar e analisar boas práticas de 

produção de cana-de-açúcar no Brasil 

e na Austrália. 

Estudo de múltiplos casos 

Análise das entrevistas 

semiestruturadas a partir de 

múltiplas fontes de evidência 

Fonte: elaborado pelo autor.



87 

 

4. RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda os resultados encontrados a partir da aplicação dos procedimentos 

metodológicos descritos na seção anterior.  A análise e apresentação dos resultados encontrados 

é subdividida em duas etapas (quantitativa e qualitativa), conforme Figura 21. 

 

Figura 21 – Estrutura da análise dos resultados da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.1. Análise e resultados da pesquisa quantitativa 

 

A etapa quantitativa da pesquisa é composta por diversas atividades que foram 

desenvolvidas de forma sequencial em virtude da interdependência do processo. Para 

maximizar o entendimento das variáveis envolvidas nessa etapa e os resultados encontrados, 

inicialmente, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis do modelo DEA e das 
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variáveis independentes que fazem parte do estudo. Em seguida, são apresentados os resultados 

estatísticos que envolvem o score DEA, bem como a análise dos resultados encontrados. Dando 

continuidade, são apresentados os resultados do segundo estágio da Análise DEA, composta 

pela Análise de Quartil, seguida pela Análise de Regressão Linear Múltipla. Essas duas últimas 

possibilitam a análise das variáveis independentes que influenciam o score DEA. Finalmente, 

são apresentados os cálculos dos benchmarks encontrados no grupo das usinas eficientes e os 

cálculos de padronização das variáveis independentes que permitiu a classificação delas em 

termos da capacidade de contribuição no modelo de eficiência proposto. 

 

4.1.1. Análise descritiva dos resultados 

 

Em relação à distribuição dos dados referentes à área plantada, à produção de ATR 

Total, impurezas minerais e impurezas vegetais das usinas de cana-de-açúcar no Brasil, é 

possível verificar na Tabela 5 os valores médios, mínimos, máximos e de variabilidade das 

variáveis que compõem o modelo DEA proposto nessa pesquisa para avaliação da eficiência 

agrícola na produção de cana-de-açúcar. 

 

Tabela 5 - Análise descritiva das variáveis do modelo DEA 

 N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão Variância 

Área plantada (ha) 82 11.403,28 146.779,18 43.470,59 26.477,86 701077.112,02 

ATR Total (ton) 82 127.350,42 958.594,43 419.423,64 209.978,77 44.091.082.850,3 

Impureza mineral (ton) 82 8,18 181,76 46,60 32,48 1.054,65 
Impureza vegetal (ton) 82 1,33 16,47 5,60 3,04 9,23 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

É interessante observar que as usinas participantes possuem uma área média de 

plantação de cana de açúcar de 43.470,59 hectares e geram 419.426,64 toneladas de ATR. Outro 

aspecto importante que deve ser observado é o desvio-padrão de produção de ATR Total, que 

é significativo uma vez que a base contém dados de usinas de tamanhos distintos entre si. A 

usina com menor produção de ATR é responsável por 127.350,42 toneladas, enquanto a usina 

responsável pela maior produção responde por 958.594,43 toneladas. 

A Tabela 6 apresenta a estatística descritiva das variáveis independentes utilizadas na 

pesquisa para uma amostra total de 82 DMUs estudadas. Trata-se das variáveis que são 

posteriormente analisadas para um melhor entendimento da influência que exercem sobre a 

eficiência das usinas de acordo com o modelo de eficiência proposto. 
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Tabela 6 - Análise descritiva das variáveis do segundo estágio 

 Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-padrão 

score DEA 63,15 100,00 83,7755 83,94 10,65636 

Chuva (mm semana) 5,85 74,67 25,4178 23,48 12,78198 
Cana picada entregue (%) 44,94 100,32 91,8345 96,47 10,42285 

Tempo de entrega da cana (h) 1,56 152,52 26,0289 12,50 31,99096 

Temperatura Máxima (ºC) 3,27 35,30 30,0033 30,05 3,73619 

Temperatura Mínima (ºC) 13,49 21,88 17,3222 17,14 1,86744 

Umidade do ar (%) 31,16 82,43 63,6676 65,67 10,24382 

Broca (%) 0,29 8,10 3,1065 2,75 1,69216 

Bastonete no vinho bruto (x105/ml) 0,53 74261,57 1235,9483 123,31 8225,86811 

Dextrana (mg/L) 0,32 151,12 28,4498 20,65 26,60067 

Tamanho (p/m/g) 1,00 3,00 2,5488 3 0,52476 

Localização (UF) 1,00 6,00 2,2195 1 1,84608 

Torta de filtro (kg) 0,93 49,53 29,2282 29,19 10,74430 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As variáveis independentes são fundamentais para o estudo, pois representam diversas 

atividades que são realizadas na produção de cana-de-açúcar e, por isso, são avaliadas em maior 

profundidade em uma etapa posterior. No que diz respeito ao score DEA, o valor médio para 

as 82 usinas de cana-de-açúcar estudada é de 83,77, enquanto a mediana é de 83,94. 

 

4.1.2. Scores de eficiência 

 

Os resultados do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (teste KS) podem ser 

observados na Tabela 7, na qual é possível verificar que a variável dependente estudada (score 

DEA) possui uma distribuição normal, com p-valor de 0,200. Nesse caso, a partir do teste 

realizado, aceita-se a hipótese nula de que o score DEA possui distribuição normal. 

 

Tabela 7 - Teste de normalidade KS score DEA 

  Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. 

score DEA 0,084 10,65636 0,200 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados descritivos referentes ao score DEA das 82 DMUs. 

Verifica-se que a DMU com menor valor (menor performance) apresenta um score de 63,15. 

Com o objetivo de possibilitar uma análise de diferentes grupos, as usinas foram agrupadas em 

quartis, no qual o quartil superior representa o grupo das 25% DMUs com melhor desempenho. 

O score DEA máximo é de 100, que diz respeito justamente às usinas eficientes da amostra. 
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Tabela 8 - Análise descritiva dos quartis do score DEA 

 N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão Variância Erro-padrão 

score DEA 82 63,15 100 83,78 10,66 113,56 0,17680 

Quartil Superior 20 91,17 100 97,22 2,63 6,89 0,47301 
2º Quartil 21 84,43 93 88,17 2,39 5,74 0,52259 

3º Quartil 21 75,59 83,45 79,61 2,53 6,42 0,55296 

Quartil Inferior 20 63,15 74,56 69,58 3,03 9,19 0,67804 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 7 representa o gráfico do tipo boxplot do score DEA, que corrobora a tabela 

apresentada anteriormente, proporcionando uma perspectiva visual do score DEA, na qual 

existe um grupo de usinas com maior performance, que apresentaram score DEA entre 94,13 e 

100 (grupo de usinas eficientes) e um grupo de usinas com menor performance (ineficientes) 

com score DEA entre 74,56 e 63,15 (usina com menor score DEA). 

 

Gráfico 7 - Boxplot do score DEA 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O valor de score DEA médio de todas as 82 DMUs é de 83,78, enquanto as DMUs do 

quartil superior possuem um valor médio de 97,22. No entanto, verifica-se que não existe 

variação expressiva em relação ao desvio-padrão dos quartis. Corroborando essa informação, 

obtida por meio da análise descritiva, a Tabela 9 apresenta os resultados do Teste de 

Homogeneidade de Variâncias. Como o p-valor com base em média é igual a 0,336, então não 

é possível descartar a hipótese nula do teste realizado, o que significa que não é possível afirmar 

que existe diferença entre as variâncias do score DEA entre os quartis. 
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Tabela 9 - Teste de homogeneidade das variâncias dos quartis do score DEA 

Score DEA Estatística de Levene df1 df2 Sig. 

Com base em média 1,145 3 78 0,336 

Com base em mediana 1,043 3 78 0,378 

Com base em mediana e df ajustado 1,043 3 74,892 0,378 

Com base em média aparada 1,192 3 78 0,378 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 10 representa os resultados do Teste de Diferença de Médias realizado no 

SPSS®. Como o p-valor é menor que o nível de significância, então pode-se concluir que as 

médias dos quartis do score DEA são estatisticamente diferentes, o que significa que o modelo 

proposto é capaz de diferenciar, de forma satisfatória, a performance entre as usinas avaliadas. 

Esse resultado é importante, pois um dos objetivos dessa etapa do trabalho é, justamente, 

diferenciar as usinas estudadas em termos de diferentes performances, já que em uma próxima 

etapa serão investigadas em profundidade as atividades desempenhadas pelas usinas com 

melhor performance para entender quais as boas práticas capazes de diferenciá-las. 

 

Tabela 10 - Teste de diferença de médias os quartis do score DEA 

 Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Entre Grupos 8695,356 3 2898,452 449,598 0,000 

Nos Grupos 502,847 78 6,447   

Total 9198,203 81    

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme detalhado anteriormente, a Análise DEA é capaz de mensurar a distância das 

DMUs até a fronteira eficiente, o que significa dizer que é possível medir em quanto cada DMU 

precisa aumentar o seu output para se tornar eficiente. Essa mensuração é o chamado slack ou 

folga e representa o ganho potencial de cada unidade para se tornar tão eficiente quanto aquelas 

unidades que estão localizadas na fronteira de produção, que são as unidades eficientes. 

No setor sucroalcooleiro, que trabalha com grande quantidade de matéria-prima e 

significativos volumes de produtos (açúcar e etanol), pequenas perdas percentuais podem se 

transformar em grandes prejuízos ou em retorno econômico significativo, quando reduzidas 

(FERNANDES, 2011). Isso fica evidente ao analisar a Tabela 11, que representa o ganho 

potencial na produção de ATR para cada safra estudada em uma situação hipotética na qual 

todas as 82 usinas da amostra estivessem na fronteira de eficiência, ou seja, apresentassem nível 

máximo de eficiência. Dessa forma, realizou-se a somatória de cada DMU por safra e foi 

multiplicado o ganho potencial (em toneladas de ATR) pelo valor médio ajustado do ATR em 
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cada safra para encontrar o valor total de ganho financeiro potencial para o caso hipotético de 

todas as 82 DMUs com o mesmo nível de performance daquelas que foram inicialmente 

classificadas como eficientes. O valor total é de R$ 3.349.843.733,15, que corresponde a um 

valor médio adicional de ganho no valor de R$ 40.851.752,84 por usina em cada safra. 

 

Tabela 11 - Ganho potencial total por safra 

Safra N Ajuste Safra (R$/kg ATR) Ganho potencial (ton ATR) Ganho financeiro (R$) 

2012/2013 18 0,4728 1.785.449,70 R$ 844.160.618,16 

2013/2014 22 0,4572 1.573.379,86 R$ 719.349.271,99 

2014/2015 13 0,4763 997.541,38 R$ 475.128.959,29 

2015/2016 10 0,5552 824.324,26 R$ 457.664.829,15 

2016/2017 19 0,6839 1.248.048,04 R$ 853.540.054,56 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na safra 2012/2013 verificou-se um valor de aumento potencial da produção de ATR 

de 1.785.449,70 toneladas em virtude da ineficiência, o que corresponde a uma perda de R$ 

844.160.618,16 para um total de 18 usinas, levando em consideração o valor médio do ATR/kg 

na safra. Já na última safra estudada nesta pesquisa (2016/2017), verificou-se um valor de 

aumento potencial da produção de ATR de 1.248.048,04 toneladas em virtude da ineficiência, 

o que corresponde a uma perda de R$ 853.540.054,56 dentre um total de 19 usinas. 

Diferentemente, com o objetivo de permitir uma avaliação com base em uma única 

usina, a Tabela 12 apresenta os valores médios por DMU de aumento potencial de ATR e de 

valores financeiros por safra, a partir das usinas de cana-de-açúcar estudadas nesta pesquisa. 

 

Tabela 12 - Ganho potencial médio de usinas ineficientes usina por safra 

Safra N Ajuste Safra (R$/kg ATR) Ganho potencial (ton ATR) Ganho potencial (R$) 

2012/2013 18 0,4728 99.191,65 46.897.812,12 

2013/2014 22 0,4572 74.922,85 34.254.727,24 

2014/2015 13 0,4763 83.128,44 39.594.079,94 

2015/2016 10 0,5552 91.591,58 50.851.647,68 

2016/2017 19 0,6839 78.003,00 53.346.253,41 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, verifica-se, na safra 2016/2017, um potencial médio de aumento na 

produção de ATR Total de 78.003,00 por usina, o que representaria em média uma 

possibilidade de aumento médio de receita de R$ 53.346.253,41 por usina apenas nesta safra. 

Dando continuidade à análise da produção de ATR Total, o Gráfico 8 representa 

graficamente a relação entre esta variável e as impurezas minerais e vegetais que, conforme 

verificado, é fundamental para a maximização da eficiência da produção da cana-de-açúcar. De 
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acordo com o modelo proposto, as usinas mais eficientes são aquelas capazes de maximizar a 

produção de ATR Total com a minimização de impurezas. 

 

Gráfico 8- Análise da variável ATR Total em relação às impurezas 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Diferentemente, o Gráfico 9 representa graficamente a relação entre a produção de ATR 

Total (output desejável) e a variável área plantada (input). Essa relação é fundamental na 

medida em que reflete um melhor aproveitamento da área disponível para a produção da cana-

de-açúcar. Em outras palavras, as boas práticas agrícolas buscam a maximização do valor de 

ATR Total e a minimização das impurezas minerais e vegetais dada a área plantada disponível. 

 
Gráfico 9 - Análise da variável ATR Total em relação à área plantada 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.1.3. Análise de quartil 

 

Para possibilitar uma análise complementar à Análise de Regressão Linear Múltipla, são 

apresentados a seguir diversos resultados a partir do agrupamento da amostra em quartis. 

Acredita-se que a apresentação dos resultados da parte quantitativa em quartis possibilite 

insights relevantes para um melhor aproveitamento das contribuições desse estudo. 

A Tabela 13 apresenta o Teste KS para cada uma das variáveis independentes. É 

possível verificar, dessa forma, que se rejeita a hipótese nula de normalidade da distribuição de 

todas as variáveis, com exceção da variável temperatura mínima (ºC). Essa análise preliminar 

da distribuição das variáveis se faz necessária para a determinação dos testes estatísticos que 

são apresentados para avaliação do comportamento das variáveis por quartis. 

 

Tabela 13 - Teste de Kolmogorov-Smirnov para variáveis independentes 

  Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. 

Chuva (mm semana) 0,106 82 0,024 

Cana picada entregue (%) 0,208 82 0,000 

Tempo de entrega da cana (h) 0,230 82 0,000 

Temperatura Máxima (ºC) 0,207 82 0,000 

Temperatura Mínima (ºC) 0,068 82 0,200 

Umidade do ar (%) 0,123 82 0,004 

Broca (%) 0,139 82 0,000 

Bastonete no vinho bruto (x105/ml) 0,454 82 0,000 
Dextrana (mg/L) 0,160 82 0,000 

Tamanho (p/m/g) 0,366 82 0,000 

Localização (UF) 0,368 82 0,000 

Torta de filtro (kg) 0,143 82 0,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Levando esses resultados em consideração, se faz necessária a avaliação da diferença 

estatística entre quartis para cada variável. Para testar essa diferença foi utilizado o Teste One-

Way ANOVA de Diferença de Médias para a única variável cuja distribuição é normal e o Teste 

de Mann-Whitney para as variáveis que apresentam distribuição não normal, na qual são 

avaliadas as diferenças das medianas da distribuição. 

A Tabela 14 apresenta os resultados do Teste de Mann-Whitney para as doze variáveis 

independentes cuja distribuição dos dados é não normal, de acordo com o teste KS. 
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Tabela 14 - Teste de Mann-Whitney para avaliar diferença estatística entre quartis 

 U de Mann-Whitney Wilcoxon W Z Significância Sig. 

(2 extremidades) 

Chuva (mm semana) 172,000 382,000 -0,757 0,449 

Cana picada entregue (%) 127,000 337,000 -1,980 0,048* 

Tempo de entrega da cana (h) 154,000 364,000 -1,245 0,213 

Temperatura Máxima (ºC) 179,000 389,000 -0,568 0,570 

Temperatura Mínima (ºC) 192,000 402,000 -0,216 0,829 

Umidade do ar (%) 173,000 383,000 -0,730 0,465 

Broca (%) 147,000 357,000 -1,434 0,152 

Bastonete no vinho bruto (x105/ml) 126,000 336,000 -2,002 0,045* 

Dextrana (mg/L) 172,000 382,000 -0,757 0,449 

Tamanho (p/m/g) 160,000 370,000 -1,255 0,209 

Localização (UF) 158,500 368,500 -1,219 0,223 

Torta de filtro (kg) 152,000 362,000 -1,298 0,194 

* Abaixo do nível de significância de 5% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os resultados do Teste de Mann-Whitney evidenciam duas variáveis cujas medianas dos 

quartis são estatisticamente diferentes: cana picada entregue e bastonetes no vinho bruto. A 

partir desse resultado, verifica-se que a mediana das usinas do quartil superior e do quartil 

inferior são estatisticamente diferentes para essas duas variáveis. Essa afirmação não é 

verdadeira para as demais variáveis apresentadas na tabela. Porém, uma análise em maior 

profundidade é realizada nas etapas posteriores deste trabalho via Análise de Regressão. 

  A Tabela 15 indica um p-valor de 0,637, o que significa que a variável temperatura 

mínima não apresenta diferença estatisticamente significante entre as médias dos quartis. 

Portanto, esta variável também não se mostrou relevante no sentido de explicar a diferença de 

performance entre as usinas estudadas. 

 

Tabela 15 - Teste de Diferença de Médias para avaliação de diferença entre quartis 

  Soma dos quadrados df Quadrado médio Z Sig. 

Temperatura mínima Entre grupos 6,058 3 2,019 0,570 0,637 

 Nos grupos 276,415 78 3,544   

 Total 282,472 81    

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para trazer uma perspectiva diferente da análise dos quartis, a Tabela 16 indica a 

distribuição por quartis das usinas localizadas em cada estado brasileiro, com o objetivo de 

permitir uma análise da distribuição da performance das usinas avaliadas por localização. 
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Tabela 16 - Análise de quartil por localização 

 SP MG GO PR MT MS 

Quartil Superior 23,5% 33,3% 33,3% 18,2% 20% 33,3% 

2º Quartil 35,3% 0 0 9,1% 40% 0 

3º Quartil 23,5% 0 50% 27,3% 20% 33,3% 

Quartil Inferior 17,6% 66,7% 16,7% 45,5% 20% 33,3% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Complementando tais resultados, o Gráfico 10 representa a distribuição do score DEA 

por cada estado no Brasil, na qual é possível verificar que São Paulo e Paraná possuem maior 

amplitude entre as usinas com maior e menor performance, enquanto Goiás, Mato Grosso do 

Sul e Minas Gerais possuem uma maior concentração em termos de performance, sobretudo 

em relação às unidades pertencentes ao quartil inferior, representado pelas usinas de menor 

performance. 

 

Gráfico 10 - Boxplot do score DEA por localização 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, a Tabela 17 propõe a mesma análise de acordo com o 

porte da usina (pequena, média ou grande), seguindo os parâmetros de classificação da União 

da Indústria da Cana-de-Açúcar (2022), na qual usinas pequenas são aquelas com moagem por 

safra abaixo de 1.000.000 toneladas, usinas médias são aquelas com moagem entre 1.000.000 

e 2.500.000 toneladas por safra e usinas grandes são aquelas com moagem acima de 2.500.000 

toneladas por safra. 
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Tabela 17 - Análise de quartil por porte da usina 

 Grande Média Pequena 

Quartil Superior 28,3% 

 SP MG GO PR MT MS 

Quartil Superior 23,5% 33,3% 33,3% 18,2% 20% 33,3% 

2º Quartil 35,3% 0 0 9,1% 40% 0 

3º Quartil 23,5% 0 50% 27,3% 20% 33,3% 

Quartil Inferior 17,6% 66,7% 16,7% 45,5% 20% 33,3% 
 

20% 0 

2º Quartil 28,3% 20% 100% 

3º Quartil 23,9% 28,6% 0 

Quartil Inferior 19,6% 31,4% 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 11 representa a distribuição do score DEA de acordo com o porte das usinas 

avaliadas, na qual é possível verificar que existem usinas eficientes tanto médias quanto 

grandes, sendo que ambos os grupos possuem grande amplitude dentro da amostra estudada. 

 

Gráfico 11- Boxplot do score DEA por porte da usina 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A aplicação da Análise Envoltória de Dados, por se tratar de uma técnica de 

programação linear, é interessante na medida em que permite a análise do potencial de melhoria 

daquelas unidades que não foram consideradas eficientes. Dessa forma, é possível calcularmos 

os valores alvo das variáveis de output para as usinas ineficientes partindo do princípio de que 

elas podem apresentar a mesma eficiência das usinas consideradas como benchmark.  

Na Tabela 18 são apresentados os cálculos para a variável ATR Total, medido em 

toneladas, na qual os valores apresentados correspondem ao aumento potencial desse indicador 
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dados os parâmetros estáveis das demais variáveis. Verifica-se que enquanto o grupo 

representado pelo Quartil Superior possui um potencial de aumento de eficiência de apenas 2%, 

o grupo de usinas representado pelo Quartil Inferior possui um aumento de 44%, que em 

números brutos corresponde a um aumento de 2.834.557,19 toneladas de ATR. 

É importante observar que o grupo de seis usinas que foram classificadas como 

eficientes não possui potencial de melhoria, pois já se encontra na fronteira e é, portanto, 

benchmark em termos de eficiência para as demais usinas existentes na amostra. 

 

Tabela 18 - Potencial de aumento de ATR Total por quartil 

USINAS N Produção de 

ATR Total (ton) 

Produção potencial 

de ATR Total (ton) 

Aumento potencial 

de ATR Total (ton) 

Percentual do 

aumento potencial 

de ATR Total (ton) 

Quartil Superior 20 10.413.087,08 10.664.519,94 251.432,86 2% 

2º Quartil 21 9.334.787,49 10.600.549,49 1.265.762,00 14% 

3º Quartil 21 8.189.241,49 10.266.232,68 2.076.991,19 25% 

Quartil Inferior 20 6.455.622,71 9.290.179,90 2.834.557,19 44% 

Total 82 34.392.738,77 40.821.482,01 6.428.743,24 19% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As informações apresentadas são relevantes na medida em que permitem quantificar a 

eficiência. Em outras palavras, por meio dessa técnica é possível medir qual poderia ter sido a 

produção de usinas ineficientes caso estas atingissem a mesma performance daquele grupo de 

usinas classificadas como eficientes. Embora nesta pesquisa as informações tenham sido 

apresentadas por quartil, também seria possível uma análise individualizada por DMU. 

Por fim, para um melhor entendimento das DMUs estudadas em relação às variáveis 

independentes, o gráfico de dispersão cujas DMUs são subdivididas por quartis, de acordo com 

seus respectivos scores DEA, permite uma visualização detalhada do desempenho em relação 

a cada variável e como elas se comportam entre sim. 

Dessa forma, o Gráfico 12 relaciona a variável dependente score DEA com a variável 

independente Chuva, medida em milímetros por semana. É possível verificar que as usinas 

localizadas no quartil superior apresentaram volumes de chuva entre 9,65 mm e 58,52 mm, 

porém a maioria das DMUs desse grupo apresentou média de até 40 mm por semana. O quartil 

inferior apresentou a maior amplitude em termos de volume médio de chuva na safra, com um 

valor máximo de 74,67 mm e um valor mínimo de 14,72 mm. Dentre todas as DMUs analisadas, 

96% da amostra apresentou volume médio menor que 50 mm semanais. 
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Gráfico 12- Análise do score DEA em relação à variável “Chuva” 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 13 relaciona a variável dependente score DEA com a variável independente 

Cana Picada Entregue, medida em percentual, na qual é evidente que o quartil superior possui 

uma maior concentração de DMUs com valores mais próximos de 100% de cana picada 

entregue. Em contrapartida, o quartil inferior apresenta uma maior dispersão no que diz respeito 

aos valores da variável independente. Existem evidências de que um menor percentual de cana 

picada entregue pode influenciar negativamente na eficiência da usina de cana-de-açúcar. 

 

Gráfico 13 - Análise do score DEA em relação à variável “Cana Picada Entregue” 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Um comportamento inverso é verificado no Gráfico 14, que relaciona a variável 

dependente score DEA com a variável independente Tempo de Entrega da Cana, medida em 

horas. Para essa variável, no quartil superior existe uma maior concentração de usinas com um 

menor tempo de entrega de cana, na qual a maioria das DMUs realizam a entrega da cana em 

até 10 horas. Nos demais quartis é possível verificar uma maior dispersão, visto que existe uma 

proporção maior de DMUs com um tempo maior de entrega. É interessante observar que 

existem possíveis outliers nos três primeiros quartis. Uma investigação qualitativa se faz 

necessária nesses casos. Portanto, os resultados verificados corroboram a tese de que o menor 

tempo de entrega da cana contribui para o aumento da eficiência das usinas de cana-de-açúcar. 

 

Gráfico 14 - Análise do score DEA em relação à variável “Tempo de Entrega da Cana” 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 15, a variável independente “umidade do ar”, medida em percentual, é 

relacionada com a variável dependente score DEA, na qual não é possível tirar inferências 

conclusivas em relação ao score DEA, apesar da observação de que a maioria das DMUs 

avaliadas possuem umidade do ar média acima de 50%. Em especial, no quartil superior, apenas 

uma DMU possui umidade do ar percentual abaixo desse patamar. As unidades localizadas com 

valores de umidade do ar abaixo de 40% parecem ser outliers, uma vez que a maior parte da 

amostra se encontra dentro do intervalo de 50% a 80% de umidade do ar. 
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Gráfico 15- Análise do score DEA em relação à variável “Umidade do Ar” 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No que diz respeito à variável “broca”, medida em percentual, no Gráfico 16 é possível 

verificar que as DMUs pertencentes ao quartil superior apresentaram uma menor incidência 

percentual de brocas, visto que existe um agrupamento principal de usinas com incidência 

abaixo de broca abaixo de 3% e dois possíveis outliers com incidência de 4,90% e 5,37%.  

No que diz respeito a essa variável independente, é interessante observar que todas as 

DMUs classificadas como eficientes apresentaram incidência de brocas abaixo de 3%. Nos 

demais quartis é possível verificar uma maior variabilidade de resultados atingidos para essa 

variável, na qual foram encontradas DMUs que apresentaram incidências próximas de zero até 

diversas DMUs com incidências acima de 6%. 

Portanto, é evidente que as DMUs pertencentes ao Quartil Superior possuem uma menor 

incidência de Broca, uma vez que as mesmas estão mais concentradas no quadrante esquerdo 

do gráfico de dispersão apresentado. 

 



102 

 
Gráfico 16- Análise do score DEA em relação à variável “Broca” 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por fim, o Gráfico 17 relaciona a variável dependente score DEA com a variável 

independente Bastonete no Vinho Bruto, medida x105/mL, na qual é possível verificar uma 

concentração predominante com valor de até 300 x105/mL. No entanto, sobretudo nos três 

quartis superiores são encontradas DMUs com valores significativamente maiores. 

 
Gráfico 17 - Análise do score DEA em relação à variável “Bastonetes no Vinho Bruto” 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por fim, para um melhor entendimento da relação entre o score DEA e as quatro 

variáveis do Modelo DEA, o Gráfico 18 permite uma análise visual do comportamento do score 

DEA por quartil em relação às variáveis Área Plantada e ATR Total do modelo DEA proposto. 
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Verifica-se que as unidades com maiores áreas plantadas tendem a estarem localizadas no 

quartil superior, o que pode ser um indicativo de que as usinas maiores se concentram com 

maior frequência no quartil superior. No entanto, observa-se, também, que existe uma 

quantidade relevante de usinas com menores áreas plantadas que compõem o quartil superior.  

Ademais, no que diz respeito ao comportamento de ATR Total, o quartil superior é 

aquele que apresenta maior amplitude. Dessa forma, o quartil inferior apresentou uma dispersão 

significativamente menor, com valores de ATR Total produzido menores, com valor máximo 

de 416.115,51 toneladas e apenas dois possíveis outliers, que aparecem com valores próximos 

de 600.000 toneladas de ATR produzidos na safra, valores visivelmente menores do que aqueles 

dos quartis superiores, cujo valor máximo produzido chega em 958.594,43 toneladas. 

 

Gráfico 18- Análise de quartil em relação à área plantada (ha) e ATR total (ton) 

  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 19 permite uma análise visual do comportamento das variáveis impurezas 

minerais e impurezas vegetais em relação aos quartis segundo o score DEA. A variável 

impurezas minerais apresenta um comportamento mais homogêneo em relação a cada um dos 

quartis se comparada à variável impurezas vegetais, de forma que o quartil superior apresenta 

uma maior variabilidade com uma quantidade relevante de DMUs acima de 400.000 toneladas. 

Em relação a essa mesma variável, o 3º quartil possui menor dispersão e mediana inferior, mas 

possui cinco possíveis outliers, com valores significativamente mais altos. 
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Gráfico 19- Análise de quartil em relação a impurezas vegetais e minerais (ton) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.1.4. Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

Nesta etapa do trabalho são apresentados os principais resultados pertinentes ao segundo 

estágio, composto pela Análise de Regressão Linear Múltipla para verificação de quais são as 

variáveis selecionadas que possuem capacidade explicativa em relação à diferença de eficiência 

entre as usinas verificadas por meio da Análise Envoltória de Dados. No que diz respeito à 

Análise de Regressão, antes se faz necessária a apresentação dos resultados referentes à Análise 

de Correlação. Dessa forma, inicialmente são apresentados os resultados da Análise de 

Correlação entre as variáveis utilizadas no Modelo DEA, na Tabela 19. 

Como já era esperado, existe alta correlação entre as quatro variáveis do Modelo DEA 

proposto neste estudo. Todas as variáveis estão correlacionadas entre si, conforme demonstrado 

por meio do coeficiente de Pearson. O modelo de eficiência proposto procura avaliar justamente 

quais são as DMUs capazes de maximizar os outputs a partir do input disponível. 

 

Tabela 19 - Análise de Correlação entre variáveis do modelo DEA 

  Área Plantada Impurezas Minerais Impurezas Vegetais ATR Total 

Área Plantada Pearson 1 0,730 0,696 0,757 

Sig. - 0,000 0,000 0,000 

Impurezas 

Minerais 

Pearson 0,730 1 0,704 0,673 

Sig. 0,000 - 0,000 0,000 

Impurezas 

Vegetais 

Pearson 0,696 0,704 1 0,895 

Sig. 0,000 0,000 - 0,000 

ATR Total Pearson 0,757 0,673 0,895 1 

Sig. 0,000 0,000 0,000 - 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A Tabela 20 é composta pelo coeficiente de Pearson e pelo p-valor das quatro variáveis 

do modelo DEA em relação às 12 variáveis independentes do segundo estágio. Dessa forma, é 

possível a análise da correlação entre as variáveis do Modelo DEA com as variáveis 

independentes. É importante destacar que a correlação entre as variáveis independentes e as 

variáveis que compõem o modelo DEA não implica em correlação entre as variáveis 

independentes e os scores DEA, que são os resultados de eficiência propriamente ditos. 

 

Tabela 20 - Análise de Correlação entre modelo DEA e variáveis independentes 

 Área Plantada Impurezas Minerais Impurezas Vegetais ATR Total 

 Pearson Sig. Pearson Sig. Pearson Sig. Pearson Sig. 

Chuva (mm semana) -0,053 0,639 0,107 0,340 -0,64 0,570 -0,164 0,141 

Cana picada entregue (%) 0,135 0,228 0,127 0,255 0,198 0,075 0,238 0,032* 

Tempo de entrega da cana (h) -0,238 0,031* -0,017 0,876 -0,215 0,053 -0,233 0,035* 

Temperatura Máxima (ºC) -0,109 0,332 -0,196 0,078 -0,075 0,502 -0,025 0,824 

Temperatura Mínima (ºC) -0,062 0,577 -0,042 0,707 -0,135 0,225 -0,151 0,177 

Umidade do ar (%) 0,099 0,375 0,226 0,041* 0,115 0,304 0,126 0,258 

Broca (%) -0,323 0,003* -0,345 0,001* -0,218 0,049* -0,207 0,063 

Bastonete no vinho bruto 

(x105/ml) 

-0,050 0,659 0,093 0,405 -0,023* 0,835 -0,063 0,572 

Dextrana (mg/L) -0,044 0,695 0,049 0,659 0,015* 0,896 0,002 0,986 

Tamanho (p/m/g) 0,499 0,000* 0,565 0,000* 0,593 0,000* 0,706 0,000* 

Localização (UF) -0,189 0,090* -0,062 0,581 -0,243 0,028* -0,206 0,063 

Torta de filtro (kg) 0,286 0,000* 0,396 0,000* 0,366 0,001* -0,419 0,000* 

*Relevante ao nível de significância de 5% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 21 representa o resumo do modelo de Análise de Regressão Linear Múltipla, 

por meio da qual é possível verificar a correlação entre as variáveis de 0,556 e um percentual 

de variação da variável dependente explicada pelas variáveis independentes de 31%.  

 

Tabela 21 - Resumo do modelo de Análise de Regressão Linear Múltipla 

R R quadrado R quadrado ajustado Sig F Change Erro padrão Durbin-Watson 

0,556 0,310 0,189 0,028 9,59397 0,561 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Verifica-se que o modelo proposto é capaz de explicar 31,3% da variação na variável 

dependente a partir das 12 variáveis independentes. Dado o p-valor encontrado, é possível 

concluir que as variáveis independentes selecionadas são capazes de explicar parte significativa 

do score DEA que foi utilizado como variável dependente no modelo proposto. 
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Dando continuidade à Análise de Regressão Linear Múltipla, a Tabela 22 testa a 

hipótese de que o ajuste do modelo proposto é igual ao ajuste do modelo sem os previsores. 

Como o p-valor é igual a 0,007, então é possível rejeitar a hipótese nula, o que significa dizer 

que as variáveis do modelo proposto são capazes de explicar de forma significativa as variações 

e possíveis previsões em relação à variável dependente, representada pelo score DEA. 

 

Tabela 22 - ANOVA Análise de Regressão Linear Múltipla 

Modelo Suma de quadrados df Média ao quadrado F Sig 

Regressão 2847,151 12 237,263 2,578 0,007 

Residual 6351,052 69 92,044   

Total 9198,203 81    

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 23 mostra os coeficientes do modelo de regressão, a partir do qual são 

analisadas as variáveis independentes individualmente. As variáveis que exercem maior 

capacidade explicativa no modelo proposto foram: chuva (milímetros por semana), cana picada 

entregue (%), tempo de entrega da cana (horas), umidade do ar (%) e broca (%). Levando em 

consideração a análise quantitativa realizada, essas quatro variáveis exercem significativa 

influência na eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar e, portanto, são variáveis 

importantes para o presente estudo, que são abordadas em profundidade na etapa qualitativa. 

 

Tabela 23 - Coeficientes da Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

 

 

Sig 

Estatísticas 

Colineares 

B Erro padrão Beta Tolerância VIF 

Constante 17,958 22,74  0,432   

Chuva (mm/semana) -0,203 0,092 -2,44 0,030  ** 0,831 1,204 

Cana picada entregue (%) 0,414 0,116 0,405 0,001*** 0,783 1,277 

Tempo de entrega da cana 

(h) 

-0,101 0,041 -0,304 0,016  ** 0,660 1,516 

Temperatura Máxima (ºC) 0,194 0,301 0,068 0,522 0,901 1,110 

Temperatura Mínima (ºC) 0,641 0,705 0,112 0,366 0,656 1,525 

Umidade do ar (%) 0,273 0,14 0,262 0,055   * 0,555 1,801 

Broca (%) -1,156 0,708 -0,183 0,107   * 0,792 1,262 

Bastonete no vinho bruto 

(x105/ml) 

0 0 -0,132 0,213 0,904 1,106 

Dextrana (mg/L) -0,008 0,048 -0,020 0,866 0,686 1,457 

Tamanho (p/m/g) -0,149 2,531 -0,007 0,953 0,644 1,553 

Localização (UF) -1,004 0,695 -0,174 0,153 0,690 1,450 

Torta de filtro (kg) 0,092 0,12 0,093 0,442 0,688 1,454 

*** Relevante ao nível de significância de 1% 

** Relevante ao nível de significância de 5% 

* Relevante ao nível de significância de 11% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ao avaliar a significância individual, verifica-se que a variável cana picada entregue é 

relevante para um nível de significância de 1%, as variáveis chuva e tempo de entrega da cana 

são relevantes para um nível de significância de 5%, enquanto as variáveis umidade do ar e 

broca são relevantes para um nível de significância de 11%.  

Ainda, a multicolinearidade busca avaliar a existência de alta correlação entre variáveis 

independentes. Ao analisarmos as estatísticas do Teste VIF, verifica-se, também, a inexistência 

de multicolinearidade, que é um dos pressupostos da Análise de Regressão Linear Múltipla. 

Dessa forma, é possível desenvolver a equação da reta a seguir: 

 

Y (score DEA) = 17,958 + (-0,203 x “Chuva”) + (0,414 x “Cana picada entregue”) +  

(-0,101 x “Tempo de entrega da cana”) + (0,194 x “Temperatura máxima”) + 

(0,641 x “Temperatura mínima”) + (0,273 x “Umidade do ar”) + (-1,156 x “Broca”) + 

(0 x “Bastonete no vinho bruto”) + (-0,008 x “Dextrana”) + (-0,149 x “Tamanho”) + 

(-1,004 x “Unidade da federação”) + (0,092 x “Torta de filtro”) 

 

A Tabela 24, de estatísticas residuais, avalia a existência de outliers no modelo. É 

possível observar que os valores padronizados se encontram dentro de faixas aceitáveis. Ainda, 

como o modelo de programação linear proposto foi cauteloso em relação à homogeneidade da 

base de dados, a existência de possíveis outliers deve ser analisada em profundidade. 

 

Tabela 24 - Estatísticas residuais da Análise de Regressão Linear Múltipla 

 Mínimo Máximo Média Desvio-padrão N 

Valor previsto 62,7158 92,2028 83,7755 5,92874 82 

Residual -20,39859 19,19450 0 8,85483 82 

Valor previsto padrão -3,552 1,421 0 1 82 

Padrão residual -2,126 2,001 0 0,93 82 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Após desenvolvido todo esse processo que compreende a Análise de Regressão Linear 

Múltipla, conclui-se que foram identificadas variáveis relevantes para explicar a diferença de 

eficiência entre a amostra de 82 usinas que fizeram parte dessa pesquisa. Esse resultado é 

importante na medida em que foram encontradas evidências de que essas variáveis exercem 

influência na eficiência de acordo com o modelo proposto e, portanto, representam diferenciais 

relevantes na busca por uma maior performance na produção de cana-de-açúcar. 

Dessa forma, a Tabela 25 representa um resumo dos resultados quantitativos 

encontrados, indicando quais são as variáveis que exercem influência na eficiência agrícola de 
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acordo com os métodos quantitativos utilizados até o momento. Com o objetivo de possibilitar 

um melhor entendimento das variáveis identificadas, elas foram classificadas de acordo com o 

método a partir do qual elas foram identificadas. 

 

Tabela 25 – Resumo dos resultados da etapa quantitativa 

Variáveis Distribuição Normal Análise de Regressão Análise de Quartil  

Chuva (mm semana) Não 0,030  **  

Cana picada entregue (%) Não 0,001*** X 

Tempo de entrega da cana (h) Não 0,016  **  

Umidade do ar (%) Não 0,055   *  

Broca (%) Não 0,107   *  

Bastonete no vinho bruto (x105/ml) Não  X 

Temperatura Máxima (ºC) Não   

Temperatura Mínima (ºC) Sim   

Dextrana (mg/L) Não   

Tamanho (p/m/g) Não   

Localização (UF) Não   

Torta de filtro (kg) Não   

*** Relevante ao nível de significância de 1% 

** Relevante ao nível de significância de 5% 

* Relevante ao nível de significância de 11% 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A utilização da Análise DEA para definição de benchmarks garante uma avaliação em 

termos de objetivo a ser atingido (meta) que seja simultaneamente atingível e que represente as 

boas práticas (RUIZ; SIRVENT, 2019). Nesse sentido, o presente estudo utiliza o conceito de 

benchmark para estabelecer um alvo para os produtores de cana-de-açúcar. 

Dessa forma, foram realizadas análises individuais para cada uma das variáveis 

encontradas no DEA dois estágios com o objetivo de identificar os benchmarks que 

contribuiriam para uma performance superior em termos de produção de cana-de-açúcar. 

Portanto, os benchmarks encontrados são referências quantitativas que devem ser perseguidas 

por produtores de cana-de-açúcar que buscam a maximização performance, uma vez que 

representam os valores atingidos pelas DMUs estudadas que obtiveram máxima eficiência. Os 

valores de benchmarks foram identificados a partir do cálculo da mediana das 10 usinas com 

maior desempenho para cada variável, cujo valor de score DEA foi acima de 0,98. 

O Quadro 8 apresenta os valores de benchmark para cada uma das variáveis. Verifica-

se que o valor aproximado de precipitação encontrado no grupo das usinas eficientes foi de 

20,18 mm semanais, enquanto o percentual de cana picada entregue é acima de 99%. No que 

diz respeito ao tempo de entrega da cana, as usinas eficientes entregam abaixo de 10 horas. A 

umidade do ar encontrada, medida em percentual, é acima de 65,26%. E, por fim, o percentual 
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de broca encontrado no canavial é abaixo de 2,58%, enquanto a concentração de bastonetes no 

vinho bruto é abaixo de 47,14 x105/ml, para o grupo de usinas eficientes da base de dados. 

 

Quadro 8 - Benchmarks de indicadores com referencial teórico 

Nome do Indicador Benchmark Referencial Teórico 

Chuva  

(mm por semana)  

A área plantada apresenta 

precipitação de aproximada de 

20,18 mm semanais     

An-Vo et al. (2019); Marin et al. (2019); Perin et 

al. (2019); Singels, Paraskevopoulos, Mashabela 

(2019); Silalertruksa, Gheewala (2018)  

Cana picada 

entregue (%) 

Usinas eficientes entregam acima 

de 99% da cana picada 

Xie et al. (2018); Wang et al. (2018); Aquino et al. 

(2017); Lisboa et al. (2017)  

Tempo de entrega da 

cana (h) 

Áreas plantadas eficientes 

entregam a cana na usina em até 

10 horas    

 Branco et al. (2019); Pitakaso e Sethanan (2019); 

Carvajal, Sarache e Costa (2019); Junqueira, 

Morabito (2019); Massoud et al. (2016) 

Umidade do ar (%) 

Usinas eficientes apresentaram 

acima de 65,26% de umidade do 

ar. 

 An-Vo et al. (2019); Marin et al. (2019); Perin et 

al. (2019); Singels, Paraskevopoulos, Mashabela 

(2019); Silalertruksa, Gheewala (2018) 

Bastonete no vinho 

bruto (x105/ml) 

Usinas eficientes apresentaram 

valores de bastonetes no vinho 

bruto abaixo de 47,14 x105/ml 

Yamakawa et al. (2019); Araujo et al. (2019); 

Puligundla et al. (2019); Ouchida et al. (2018); 

Rivera et al. (2017); Brexó, Sant'ana (2017); Rolz, 
León (2011) 

Broca (%) 
Áreas plantadas apresentaram 

valores de broca abaixo de 2,58% 

Porto et al. (2019); Wilson et al. (2018); Huang et 

al. (2018); Samson, Korowi, Sallam (2017); 

Rafikov, Silveira (2014); Keeping, Kvedaras, 

Bruton (2009), White et al. (2008) 

ATR por hectare 

Áreas plantadas eficientes 

apresentaram valores de produção 

de ATR por hectare plantado 

acima de 12,36 toneladas de 

ATR/ha. 

Gonino et al. (2019); Marín et al. (2019); 

Cavalcanti et al. (2019); Zu et al. (2018); Alvarez-

Campos et al. (2018); Lisboa et al. (2018); 

Bordonal et al. (2018) 

Impureza vegetal 

(kg/ton) 

Áreas plantadas eficientes 

apresentaram valores de impurezas 

vegetais abaixo de 72,29 

kg/tonelada de cana. 

Wang et al. (2018); Guedes, Pereira (2018); Hakan 

Bakir et al. (2016); Smithers (2014) 

Impureza mineral 
(kg/ton) 

Áreas plantadas eficientes 

apresentaram valores de impurezas 
minerais abaixo de 5,98 

kg/tonelada de cana. 

Wang et al. (2018); Guedes, Pereira (2018); Hakan 
Bakir et al. (2016); Smithers (2014) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Portanto, os valores de benchmark apresentados correspondem aos valores que devem 

ser perseguidos pelos produtores e pelas usinas de cana-de-açúcar de acordo com os resultados 

encontrados a partir das análises dos estudos quantitativos realizados até o momento. 

 

4.1.5. Classificação das variáveis quantitativas 

 

A partir da identificação das variáveis relevantes para o modelo de eficiência proposto, 

houve a necessidade de classificar tais variáveis em termos de importância (ranking das 
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variáveis). Inicialmente, foram aplicadas as equações de padronização dos dados detalhadas na 

Tabela 4, para cada variável identificada como relevante na etapa quantitativa: “chuva”, “cana 

picada entregue”, “tempo de entrega da cana”, “umidade do ar”, “broca” e “bastonetes no vinho 

bruto”. Isso gerou uma nova base de dados, composta pelos valores de score DEA e pelos dados 

padronizados por cada uma das cinco técnicas sugeridas por Vafaei et al. (2018). 

A partir da construção dessa nova base de dados, foram realizadas cinco Análises de 

Regressão, nas quais utilizou-se o score DEA como variável dependente e as variáveis 

relevantes identificadas nas etapas anteriores como variáveis independentes. O objetivo de cada 

uma das regressões foi obter os coeficientes padronizados de cada variável para cada uma das 

cinco técnicas. Tais coeficientes, por serem padronizados, permitem a comparação entre 

variáveis de diferentes grandezas e com unidades de medida distintas. 

A Tabela 26 resume os coeficientes padronizados encontrados em cada uma das cinco 

Análises de Regressão a partir dos dados padronizados com cada uma das cinco técnicas: 

 

Tabela 26 - Coeficientes padronizados a partir de cada técnica de padronização 

 Non-std Max linear std Max-min linear std Sum linear std Vector std Log std 

Cana picada entregue 0,405 0,650 0,400 0,347 0,628 0,397 

Tempo de entrega da cana -0,304 -0,323 -0,273 -0,092 0,191 0,197 

Umidade do ar 0,262 0,223 0,212 0,060 0,190 0,203 

Bastonetes -0,132 0,507 0,170 0,150 0,077 -0,229 

Broca -0,183 -0,242 0,143 -0,232 -0,134 -0,077 

Chuva -0,244 -0,258 -0,247 -0,210 -0,249 -0,196 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A partir destes resultados e, levando em consideração a coerência entre os coeficientes 

provenientes das diversas técnicas aplicadas, para estabelecer um ranking com respectivos 

pesos, foram calculados os percentuais correspondentes às somatórias das diversas técnicas, 

apresentados na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Análise dos coeficientes padronizados 

Ranking Variáveis Somatória Percentual (%) 

1 Cana picada entregue 3,231 30,68 

2 Umidade do ar 1,667 15,83 

3 Tempo de entrega da cana 1,662 15,78 

4 Bastonetes 1,437 13,64 

5 Broca 1,268 12,04 

6 Chuva 1,268 12,04 

 Somatória 10,533 100 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Portanto, embora todas as seis variáveis quantitativas possuem uma contribuição 

significativa para o modelo de eficiência proposto, faz-se necessário destacar a importância da 

variável cana picada entregue (%), responsável por 30% da capacidade explicativa do modelo. 

As outras cinco variáveis quantitativas identificadas apresentaram pesos bastante semelhantes. 

Esses pesos foram explorados em maior profundidade no estudo de múltiplos casos.  

 

4.2. Resultados da pesquisa qualitativa: estudo de múltiplos casos 

 

A partir dos resultados observados na etapa quantitativa da pesquisa, verificou-se a 

necessidade de uma avaliação dos procedimentos conduzidos pelas partes envolvidas que 

possibilitam uma performance superior de algumas usinas em relação aos seus pares. Para isso, 

na etapa qualitativa desta pesquisa, inicialmente, foram realizadas visitas técnicas na Austrália 

para a realização da parceria com a UQ e para o desenvolvimento de contatos com profissionais 

do setor. Posteriormente, foram realizadas entrevistas com especialistas do setor 

sucroenergético no Brasil e na Austrália, com o objetivo de analisar em profundidade os 

resultados encontrados na etapa quantitativa e, também, com o objetivo de aprimorar as 

questões fundamentais a serem analisadas no estudo múltiplo de casos. 

 

4.2.1. Entrevista com especialistas do setor sucroenergético 

 

O entendimento em profundidade das variáveis estudadas é fundamental para o alcance 

dos objetivos propostos nesta pesquisa. Dessa forma, a entrevista realizada com especialistas 

da área é importante na medida em que possibilita o levantamento de hipóteses que são testadas 

e avaliadas no estudo de múltiplos casos realizados no Brasil e na Austrália. 

O referencial teórico, em conjunto com os resultados encontrados na etapa quantitativa 

da pesquisa, permitiu o desenvolvimento do instrumento de pesquisa de campo disponível no 

APÊNCICE B, que contém as perguntas realizadas junto aos especialistas para cada variável. 

Nas subseções a seguir, são detalhadas as principais informações coletadas a partir de 

cada uma das quatro entrevistas semiestruturadas realizadas com especialistas do setor. 
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4.2.1.1. Entrevista com especialista brasileiro A 

 

A primeira entrevista com um especialista da indústria de cana-de-açúcar foi realizada 

com um executivo de uma organização de consultoria no dia 20 de agosto de 2019, na sede da 

organização, reconhecida no setor por sua crescente atuação desde 1977. A organização possui 

sede na cidade de Piracicaba (SP) e atende usinas de cana-de-açúcar em todo o Brasil. 

O entrevistado possui graduação em Engenharia Química, com pós-graduação na área, 

é especialista em microbiologia e no processo de produção de açúcar e etanol, além de ministrar 

treinamento e assessorar usinas de cana-de-açúcar em todo o Brasil. Por razões confidenciais, 

conforme solicitado pelo entrevistado, seu nome não é divulgado nesta pesquisa. 

Inicialmente, foram apresentados os principais resultados da etapa quantitativa desta 

pesquisa. Em seguida, foi dado início às perguntas indicadas no APÊNDICE B, a respeito dos 

indicadores encontrados no DEA dois estágios e a respeito das variáveis do Modelo DEA. 

No que diz respeito às variáveis do Modelo DEA, o entrevistado afirmou que a lógica 

do modelo está coerente com os objetivos do produtor de cana-de-açúcar, na medida em que a 

partir da área plantada disponível, diversas atividades são realizadas com o objetivo de 

aumentar o valor total de ATR e minimizar as impurezas minerais e vegetais. Inclusive, segundo 

o especialista, a redução nas impurezas deve refletir no aumento do valor de ATR auferido. 

De acordo com o entrevistado, outros fatores importantes para a maximização do valor 

total de ATR são os tratos culturais, a idade média do canavial, o tipo de solo e de clima, a 

variedade genética da cana-de-açúcar e a influência de pragas. Portanto, esses são aspectos 

fundamentais que são adicionados ao estudo e avaliados em profundidade no estudo de 

múltiplos casos realizados na Austrália e no Brasil. 

No que diz respeito às seis variáveis encontradas no DEA dois estágios (chuva, cana 

picada entregue, tempo de entrega da cana, umidade do ar, broca e bastonete no vinho bruto), 

de acordo com o entrevistado, todas elas são relevantes e devem ser constantemente 

monitoradas pelo produtor no processo de produção da cana-de-açúcar. 

A variável “chuva” (medida em milímetros semanais) influencia de duas maneiras 

distintas na cana-de-açúcar: na quantidade de cana por hectare e na quantidade de ATR por 

hectares. Para ambos os aspectos é importante uma chuva frequente. Um período de estiagem 

muito longo é prejudicial para o crescimento da planta e, também, para o aumento da 

concentração de açúcares. A incidência de chuvas balanceadas, intervaladas e frequentes 

contribui para uma melhor produtividade no campo. 
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A questão da precipitação varia de acordo com as condições climáticas da região onde 

a cana-de-açúcar é produzida. Existem áreas plantadas que, historicamente, possuem maior ou 

menor volume de chuvas. Esse é um fator que deve ser levado em consideração ao se analisar 

o impacto da precipitação em relação à produção de ATR. O comportamento histórico da região 

deve ser levado em consideração, pois influencia nas decisões tomadas pelos produtores. Ainda, 

a incidência de chuvas balanceadas, intervaladas e frequentes contribui para uma melhor 

produtividade no campo. 

No que diz respeito às variáveis do modelo de eficiência, a chuva está diretamente ligada 

às impurezas vegetais. Quando da necessidade de colheita de cana úmida (em virtude da chuva), 

necessariamente, aumenta-se a quantidade de impurezas vegetais trazidas para a usina. Em 

contrapartida, a chuva no período de plantio contribui para o brotamento e crescimento vigoroso 

e a chuva no período de colheita contribui para o desenvolvimento da cana. Dessa forma, a 

chuva em ambas as etapas é importante para a maximização da produtividade. 

Atualmente, monitora-se um indicador importante que é o ART por hectare. Esse 

indicador está em sintonia com o modelo proposto neste estudo, que avalia a capacidade de uma 

usina ou de um produtor em maximizar a produção de ATR (indicador campo) por hectare. Em 

uma determinada safra é possível que haja uma menor quantidade de cana por hectare (massa), 

porém esse aspecto pode ser compensado por uma maior concentração de açúcar na cana. 

No que diz respeito à variável “cana picada entregue” (medido em percentual), a cana 

picada tende a ser uma cana mais fresca e com maior percentual de açúcar, por ser colhida em 

aproximadamente 2/3 horas, apesar de trazer também alguns problemas que influenciam no 

modelo proposto - como o arranquio de soqueiras e o maior volume de impurezas minerais e 

vegetais. Na cana picada, colhida via colhedoras, um fator que influencia no valor de ATR Total 

produzido é o pisoteamento da colhedora, pois este prejudica o crescimento da planta na safra 

seguinte, diminuindo assim a produtividade no corte subsequente. 

O percentual de cana não picada representa a cana colhida de forma manual. A decisão 

por esse tipo de colheita pode acontecer por dois motivos principais: decisão financeira-

gerencial ou pela impossibilidade de colheita mecanizada em virtude do relevo do terreno. 

Em relação à variável “tempo de entrega da cana” (medido em horas), a entrega mais 

rápida contribui para a moagem de uma cana mais fresca e, consequentemente, com menor 

contaminação. Existem dois aspectos que influenciam na diminuição do ATR por conta do 

aumento do tempo entre a colheita da cana e a moagem: o primeiro é o consumo do açúcar por 

parte das bactérias; o segundo aspecto é a inversão do açúcar que acontece durante esse 
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intervalo (sacarose que se transforma em glicose e frutose). Quando isso acontece, ocorre um 

impacto negativo no valor de ATR auferido na medição realizada na usina. 

A variável “umidade do ar” (medida em percentual) possui uma forte relação com a 

chuva. As usinas instaladas em locais que possuem uma maior umidade do ar tendem a produzir 

uma cana com maior percentual de umidade e, consequentemente, com maior concentração de 

água. No entanto, uma cana mais úmida tende a carregar também uma maior quantidade de 

impurezas minerais e vegetais durante o processo de colheita. 

Regiões com menor stress hídrico tendem a ser regiões que favorecem o plantio e 

desenvolvimento da cana-de-açúcar, produzindo maiores concentrações de ATR. Em outras 

palavras, um ambiente mais úmido tende a refletir maiores níveis de chuvas e maior abundância 

de água, que favorece o brotamento e desenvolvimento da cana. Em termos fisiológicos da 

cana, espera-se uma umidade acima de 70%. Portanto, o valor encontrado como benchmark na 

pesquisa está em sintonia com aquilo que é esperado para a umidade do ambiente de produção. 

A variável “broca” (medida em percentual) consiste em uma praga que afeta diretamente 

a produtividade do canavial e a capacidade de extração do caldo por parte da unidade industrial. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa da qual o entrevistado faz parte, cada 1% 

de aumento de broca na cana influencia em uma diminuição tanto na quantidade de cana por 

hectare, quanto no valor de ATR por tonelada de cana colhida, o que significa uma redução 

entre 1% e 1,5% do valor total de ART por hectare plantado. 

A variável “bastonetes no vinho bruto” (x105/ml) é uma consequência medida na 

indústria proveniente da contaminação na cana. Em outras palavras, é uma consequência do 

problema de contaminação verificado no campo. Existe uma metodologia que é o 

plaqueamento, que demora de 24 a 48 horas para medição, o que acaba por inviabilizar essa 

ferramenta. Essa é uma ferramenta que é controlada frequentemente e medições em 

profundidade são realizadas quando a variável foge de um parâmetro considerado aceitável. 

Uma questão que se mostrou relevante, recorrente na entrevista, foram as atividades de 

colheita. Verificou-se que as usinas que compõem a base de dados realizam, em média, 90% de 

suas colheitas de forma mecanizada (cana picada). Esse processo deve ser verificado em 

profundidade nos estudos de múltiplos casos para um melhor entendimento das boas práticas 

envolvidas, bem como das atividades relacionadas à gestão dos equipamentos, dos maquinários, 

das tecnologias e de pessoas capacitadas para a realização da colheita da cana-de-açúcar. 

Dessa forma, as seguintes variáveis qualitativas foram sugeridas pelo especialista, que 

foram inseridas para uma investigação em profundidade no estudo de múltiplos casos: 
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• Variedade genética da cana; 

• Fatores edafoclimáticos; 

• Renovação do canavial. 

 

4.2.1.2. Entrevista com especialista brasileiro B 

 

A segunda entrevista com um especialista da produção de cana-de-açúcar foi realizada 

com um executivo de uma cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, no dia 05 de setembro 

de 2019 em Ribeirão Preto (SP), local onde o escritório da cooperativa está estabelecido. 

O entrevistado possui graduação em Engenharia Agronômica, mestrado em Agronomia 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e MBA em Controladoria e 

Finanças pela FUNDACE. Atua como consultor de práticas agrícolas e de planejamento 

estratégico em fazendas em todo o Brasil e ocupa a posição de Presidente da cooperativa que 

representa os interesses dos produtores de cana-de-açúcar. 

Sobre as variáveis, o entrevistado destacou as variáveis “chuva” (mm por semana) e 

“umidade do ar” (%), que são variáveis incontroláveis - sobre as quais não é possível haver 

intervenção humana. São variáveis importantes, pois exercem influência direta na quantidade 

de ATR da cana, porém, diferentemente das demais, a capacidade de intervenção humana é 

limitada por se tratar de variáveis ambientais. 

Em relação à variável “cana picada entregue” (%), de acordo com o entrevistado, por 

envolver o rendimento extraído a partir da cana picada colhida, as principais práticas que 

exerceriam influência são a variedade genética da cana plantada, a idade do canavial, práticas 

de plantio, controle de pragas, controle de tráfego e demais práticas relacionadas à colheita, 

como velocidade da colhedora, velocidade dos extratores e pisoteamento do canavial. 

Diferentemente, o “tempo de entrega da cana” (horas), está mais relacionado com 

questões de planejamento e gestão da logística que envolve o transporte da cana da fazenda até 

a usina, bem como o rápido processamento dessa cana após a chegada na usina. Os principais 

aspectos que influenciam essa variável são o modal utilizado para o transporte da cana, sistema 

de informação que auxiliam nas decisões logísticas, planejamento de áreas a serem colhidas e 

coordenação entre as lideranças responsáveis pela parte agrícola e pela indústria. 

A variável “broca” (%) corresponde à principal praga da cana-de-açúcar. Existem três 

formas de controle dessa praga: controle cultural, controle biológico e controle químico. O 

controle cultural está relacionado à escolha de variedades genéticas mais resistentes, bem como 
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à eliminação de possíveis plantas hospedeiras existentes em local próximo ao canavial. O 

controle biológico acontece por meio da liberação periódica na plantação de espécies 

específicas que possuem a capacidade de impedir a proliferação da broca no canavial. Por fim, 

o controle químico acontece por meio da pulverização de triflumuron, lufenuron ou fipronil. 

A última variável é o “bastonetes no vinho bruto” (x105/ml), que possui influência tanto 

da contaminação da cana, como de contaminações relacionadas ao processo industrial. No que 

diz respeito às atividades desenvolvidas na produção da cana-de-açúcar, essa variável deve estar 

relacionada com o aumento da contaminação proveniente da maior exposição da cana picada 

em relação à cana inteira. Dessa forma, com o objetivo de minimizar a contaminação no campo, 

a cana picada deve ser processada com a maior rapidez possível, pois fica com muita área 

exposta, o que pode acarretar maior contaminação, afetando o valor de ATR Total produzido. 

Alguns aspectos importantes que exercem influência no ATR Total (toneladas) são os 

investimentos do produtor em renovação do canavial e controle de pragas, bem como a escolha 

adequada da variedade genética de acordo com os fatores edafoclimáticos da região. 

As impurezas, medidas em toneladas, por outro lado, sofre influência da umidade do 

solo e do volume de chuvas no período de colheita, bem como de outras atividades relacionadas 

à colheita, como capacitação do motorista, configurações da colhedora, controle de tráfego, 

velocidade dos extratores primários e secundários da colhedora e a comunicação entre as 

equipes de campo e de indústria, pois esta deve fornecer feedbacks importantes em relação à 

qualidade com que a matéria-prima chega na usina em diferentes períodos da safra. 

Dessa forma, as seguintes variáveis qualitativas foram sugeridas pelo especialista: 

• Variedade genética da cana; 

• Atividades agrícolas de cultivo; 

• Renovação do canavial. 

 

4.2.1.3. Entrevista com especialista australiano A 

 

A terceira entrevista com um especialista da produção de cana-de-açúcar foi realizada 

com um executivo de uma organização australiana de consultoria de atividades agrícolas na 

produção de cana-de-açúcar no dia 15 de março de 2020 no campus de Gatton da UQ, que fica 

localizado a aproximadamente uma hora da cidade de Brisbane (SP). 

O entrevistado possui muitos anos de experiência na área, já tendo atuado como 

acadêmico em Londres e, há cerca de 20 anos, se estabeleceu como consultor na Austrália. 
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Inicialmente foram apresentadas as variáveis identificadas através do estudo 

quantitativo. O entrevistado destacou que as mesmas variáveis são analisadas e medidas na 

indústria de cana-de-açúcar australiana, com exceção das variáveis broca (%) e bastonetes no 

vinho bruto (x105/ml). A primeira trata-se de uma praga inexistente na Australia, enquanto a 

segunda trata-se de um elemento particular da produção de etanol, que é incipiente na Austrália. 

Foi destacado o pioneirismo da Austrália no que diz respeito à colheita mecanizada da 

cana-de-açúcar, conforme corroborado amplamente na literatura e detalhado por Griggs (2011). 

Tal aspecto está relacionado com a variável “cana picada entregue” (%). 

Acerca do “tempo de entrega da cana” (horas), o entrevistado destacou a particularidade 

da indústria australiana, cujo maior volume de cana colhida é transportado pelo modal 

ferroviário. Portanto, segundo ele, a variável é medida e controlada da mesma maneira, porém 

a Austrália possui particularidades logísticas em relação ao Brasil, onde existe a predominância 

do modal rodoviário, inclusive em virtude do tamanho do mercado em cada país. 

No que diz respeito a outras variáveis que não haviam sido comtempladas, o 

entrevistado mencionou o aumento da produtividade ocasionado pela renovação do canavial e 

como os produtores precisam conciliar a produtividade com aspectos financeiros relacionados 

ao investimento necessário para renovação periódica do canavial. Afirmou, ainda, que 

diferentes produtores possuem estratégias diferenciadas no que diz respeito às decisões 

pertinentes a esta variável, que frequentemente são muito influenciadas pela disponibilidade de 

recursos financeiros. Ainda, foram mencionadas práticas de plantio e de colheita relacionadas 

ao cultivo da cana-de-açúcar e que podem interferir na eficiência do produtor. 

Finalmente, baseado nas produções de cana-de-açúcar na região de Tableland, adiciona-

se a importância de sistemas avançados de irrigação, que garantem o suprimento hídrico 

necessário à produção de cana-de-açúcar em regiões onde o volume de precipitação anual é 

considerado insuficiente para a produção eficiente de cana-de-açúcar. 

Nessa região, é possível verificar sistemas de irrigação de três tipos distintos: irrigação 

por inundação, pivôs centrais para irrigação aérea e irrigação por gotejamento no subsolo. 

Dessa forma, as seguintes variáveis qualitativas foram sugeridas pelo especialista: 

• Atividades agrícolas de cultivo; 

• Renovação do canavial; 

• Sistemas de irrigação 
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4.2.1.4. Entrevista com especialista australiano B 

 

A quarta entrevista com um especialista da produção de cana-de-açúcar foi realizada 

com um executivo de uma organização australiana de pesquisa aplicada à produção de cana-

de-açúcar no dia 20 de março de 2020, na cidade de Mackay, região ao norte de Queensland. 

O entrevistado possui graduação em Agricultural Sciences na UQ. Atua como 

pesquisador e consultor de práticas agrícolas junto a produtores na região de Ingham, na 

Austrália. No presente momento, ele ocupa a posição de Manager e Agricultural Machinery 

Specialist, no Herbert District, atuando em pesquisas e treinamentos voltados sobretudo para o 

processo de colheita da cana-de-açúcar na Austrália. 

Assim como o primeiro especialista australiano, este destacou que as variáveis “broca” 

(%) e “bastonetes no vinho bruto” (x105/ml) não se aplicam à indústria australiana, mas que as 

demais variáveis são medidas e cuidadosamente avaliação pelos produtores do país. 

O pesquisador destacou as variáveis “cana picada entregue” (%) que faz parte do seu 

principal know-how. Segundo ele, existem diversas práticas relacionadas às atividades de 

colheita mecanizada da cana-de-açúcar que garantem a possibilidade de maximizar a extração 

de ATR por área plantada, bem como minimizar as impurezas minerais e vegetais. 

Sobre tal variável, o pesquisador apontou algumas práticas importantes que devem ser 

seguidas pelos produtores, tal como: velocidade da colhedora, configurações da colhedora, 

treinamento do operador, manutenção dos equipamentos, cuidados com pisoteamento da 

plantação e importância do uso de GPS na colhedora. Essas questões foram, então, inseridas no 

instrumento de pesquisa e foram cuidadosamente analisadas no estudo de múltiplos casos. 

Acerca das variáveis “chuva” (mm por semana) e “umidade do ar” (%), tal como 

acontece no Brasil, o especialista afirmou que se trata de variáveis relevantes pelo fato de haver 

no território australiano regiões com características muito distintas em relação a esses aspectos. 

Isso exige do produtor a capacidade de se adaptar às características de sua região e executar 

práticas que possibilitam a maximização da produtividade dadas as restrições existentes. 

A variável tempo de entrega da cana (horas) é fundamental na medida em que evita 

perdas e minimiza contaminações que podem acontecer entre o campo e a indústria com o 

passar do tempo. As linhas ferroviárias são uma herança de gerações passadas que foram 

deixadas para a indústria e que hoje são de propriedade do Australian Sugar Milling Council, 

que compreende um grupo formato pelas usinas australianas, que é responsável pela gestão e 

https://asmc.com.au/
https://asmc.com.au/


119 

 

manutenção das linhas férreas. Novas usinas distantes das linhas ferroviárias têm optado pelo 

transporte rodoviário, em virtude do alto investimento necessário para a construção de ferrovias.  

Tal como outros especialistas, o pesquisador sugeriu práticas relacionadas à escolha de 

variedades genéticas adequadas ao clima e solo e práticas relacionadas com a renovação do 

canavial como sendo aspectos importantes para produtores que visam o aumento da eficiência 

da unidade de produção. De forma complementar, tal como o primeiro especialista australiano, 

ele também comentou sobre práticas avançadas de irrigação existentes na Austrália. 

Dessa forma, as seguintes variáveis qualitativas foram sugeridas pelo especialista: 

• Variedades genéticas da cana; 

• Renovação do canavial; 

• Sistemas de irrigação. 

 

4.2.1.5. Identificação de variáveis relevantes para estudo de múltiplos casos 

 

As entrevistas com especialistas permitiram um melhor entendimento do 

relacionamento entre as variáveis estudadas, assim como a identificação de elementos 

importantes que exercem influência na eficiência agrícola e que não foram identificados na 

etapa quantitativa, em virtude de não estarem disponíveis na base de dados.  

Dessa forma, o Quadro 9 sintetiza as 15 variáveis fundamentais do presente estudo, suas 

origens, contribuições à pesquisa e por quais autores cada uma dela é corroborada. 

https://asmc.com.au/
https://asmc.com.au/
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Quadro 9 – Variáveis analisadas no estudo de múltiplos casos 

Variáveis Modelo 

DEA 
DEA dois 

estágios 
Especialista Literatura 

ATR Total (ton) X  X 
Gonino et al. (2019); Marín et al. (2019); Cavalcanti et al. (2019); Zu et al. (2018); 

Alvarez-Campos et al. (2018) 
1/Impurezas Minerais (ton) X  X Wang et al. (2018); Guedes, Pereira (2018); Bakir et al. (2016); Smithers (2014) 

1/Impurezas Minerais (ton) X  X Wang et al. (2018); Guedes, Pereira (2018); Bakir et al. (2016); Smithers (2014) 

Área Plantada (hectares) X  X Nothard et al. (2019); Carvajal, Sarache e Costa (2019); Marin et al. (2019) 

Cana picada entregue (%)  X X Xie et al. (2018); Wang et al. (2018); Aquino et al. (2017); Lisboa et al. (2017) 

Chuva (mm por semana)  X X 
An-Vo et al. (2019); Marin et al. (2019); Perin et al. (2019); Singels, Paraskevopoulos, 

Mashabela (2019) 

Tempo de entrega da cana (horas)  X X 
Branco et al. (2019); Pitakaso e Sethanan (2019); Carvajal, Sarache e Costa (2019); 

Junqueira, Morabito (2019); Massoud et al. (2016) 

Umidade do ar (%)  X X 
An-Vo et al. (2019); Marin et al. (2019); Perin et al. (2019); Singels, Paraskevopoulos, 

Mashabela (2019) 

Broca (%)  X X 
Porto et al. (2019); Wilson et al. (2018); Huang et al. (2018); Samson, Korowi, Sallam 

(2017); Rafikov, Silveira (2014); Keeping, Kvedaras, Bruton (2009) 

Bastonete no vinho bruto (x105/ml)  X X 
Yamakawa et al. (2019); Puligundla et al. (2019); Ouchida et al. (2019); Rivera et al. 

(2017); Brexó, Sant'ana (2017); Rolz, León (2011) 
Variedade genética da cana   X Amaral et al. (2019); Bezerra et al. (2018) 

Atividades agrícolas de cultivo   X 
Bigott, Hoy e Fultz (2019); Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017); Zacura Filho, 

Piccirilli (2012) 

Fatores edafoclimáticos   X 
Zacura Filho, Piccirilli (2012); Fernandes (2011); Carvajal, Sarache e Costa (2019); 

Patane, Landers e Norris (2019); Nothard et al. (2019) 
Renovação do canavial   X Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017); Zacura Filho e Piccirilli (2012) 

Sistemas de irrigação   X Yuguda et al. (2020); Perin et al. (2019); Ullah et al. (2019) 

Fonte: elaborado pelo autor.
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Com isso, verifica-se a existência de três métodos distintos para identificação de 

variáveis que se mostraram capazes de influenciar a maximização do valor de “ATR Total” em 

relação à área plantada e, simultaneamente, minimização das impurezas minerais e vegetais: 

DEA dois estágios, especialistas e literatura. As seis variáveis encontradas por meio da 

metodologia quantitativa podem ser generalizadas em virtude das evidências quantitativas 

encontradas estatisticamente. As variáveis identificadas por meio da revisão da literatura e das 

entrevistas realizadas com especialistas do setor são importantes na medida em que podem 

evidenciar outros aspectos complementares não disponíveis na base de dados, mas que também 

podem exercer influência relevante no modelo de eficiência agrícola proposto. 

 

4.2.2. Estudo de múltiplos casos 

 

Diversas etapas anteriores foram desenvolvidas para otimizar a coleta de informações 

do estudo de múltiplos casos. Com o fim de satisfazer o objetivo proposto pela pesquisa, foram 

realizados dois estudos de caso em usinas brasileiras eficientes, verificadas a partir do estudo 

quantitativo realizado na etapa inicial do estudo, provenientes da base de dados que possibilitou 

a realização de toda a etapa quantitativa da pesquisa.  

A Tabela 28 apresenta os resultados atingidos por cada uma dessas duas usinas 

brasileiras, para cada variável quantitativa, em relação ao benchmark encontrado a partir do 

grupo de usinas eficientes. Observa-se que, no estudo de caso, em cada usina foram analisadas 

as práticas relacionadas às variáveis na qual elas são eficientes, destacadas com o símbolo “Δ”. 

 

Tabela 28 - Resultados quantitativos de usinas de estudo de caso no Brasil 

Variáveis Benchmark Estudo de caso 
Usina A 

Estudo de caso 
Usina B 

Cana picada entregue (%) Acima de 99% 96,48 100 Δ 

Chuva (mm por semana) Cerca de 20,18 mm 19,66Δ 12,74 

Tempo de entrega da cana (horas) Abaixo de 10 horas 7,38 Δ 6,08 Δ 

Umidade do ar (%) Acima de 65,26% 67,60 Δ 59,32 

Broca (%) Abaixo de 2,58%   2,09 Δ 2,07 Δ 

Bastonete no vinho bruto (x105/ml) Abaixo de 47,14 x105/ml 152,28 14,39 Δ 
Δ Variáveis nas quais a usina é referência (acima do benchmark) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A partir de indicações provenientes das usinas, foram então realizados estudos de caso 

com dois produtores brasileiros que possuem parcerias de fornecimento para cada uma dessas 

usinas. Tais estudos são fundamentais, na medida em que, na indústria brasileira, existe o 

modelo de produção desenvolvido pelas próprias usinas e o modelo de produção desenvolvido 

por produtores (ou fornecedores) parceiros que fornecem a matéria-prima para as usinas. 

Por fim, na Austrália, foram realizados três estudos de caso junto a produtores que 

possuíam contrato de fornecimento com usinas de suas regiões. Os especialistas indicaram 

produtores que eram reconhecidos por bom desempenho, bem como por boas práticas na 

produção de cana-de-açúcar. Não foram realizadas entrevistas em usinas na Austrália, na 

medida em que a estrutura da indústria australiana é mais baseada na figura de fornecedores 

como responsáveis pela produção agrícola, enquanto as usinas são exclusivamente responsáveis 

pelas atividades industriais na produção do açúcar, diferentemente do que acontece no Brasil. 

O Quadro 10 apresenta, de forma resumida, quais as variáveis que foram analisadas em 

cada um dos sete estudos de caso realizados. 

 

Quadro 10 – Variáveis analisadas em cada estudo de caso realizado 

Variáveis 

Brasil Austrália 

Usina A Usina B 

Produtor A Produtor B Produtor C Usina Produtor Usina Produtor 

Cana picada entregue (%)   X X X X X 

Chuva (mm semanal) X X   X X X 

Tempo de entrega da cana (h) X X X X X X X 

Umidade do ar (%) X X   X X X 

Broca (%) X X X X    

Bastonete no vinho bruto 

(x105/ml) 
  X X    

Variedade genética da cana X X X X X X X 

Atividade agrícola de cultivo X X X X X X X 

Fatores edafoclimáticos X X X X X X X 

Renovação do canavial X X X X X X X 

Sistemas de irrigação     X X X 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Parte das variáveis, nos estudos de caso no Brasil, não foram analisadas pelo fato de as 

usinas não serem uma referência positiva para determinado indicador, tal como é o caso da 

“cana picada entregue” (%) e “bastonete no vinho bruto” (x105/ml) na usina A e “chuva” (mm 

por semana) e “umidade do ar” (%) na usina B. Diferentemente, a variável “sistemas de 

irrigação” não foi analisada no Brasil pelo fato de as usinas e produtores que participaram do 

estudo de múltiplos casos no país não praticarem irrigação. 
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  Da mesma forma, as variáveis “broca” (%) e “bastonete no vinho bruto” (x105/ml) não 

foram analisadas nos estudos de caso na Austrália pelo fato de não existirem naquele país. 

Dessa forma, na próxima seção são descritos cada um dos sete estudos de caso realizados. 

 

4.2.2.1. Estudo de caso 1 – Usina brasileira A 

 

A usina brasileira A foi selecionada por ter sido classificada como uma usina eficiente 

por meio da análise DEA. A usina fica localizada na região de Ribeirão Preto e produziu 50.000 

toneladas de cana-de-açúcar e 30.000 m³ de etanol, na safra 2016/2017, em uma área estimada 

de 11.403 hectares. A entrevista foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2020 com o vice-

presidente da companhia em uma das salas de reuniões no setor administrativo da empresa. 

De acordo com o entrevistado, é fundamental esclarecer que, na produção de cana-de-

açúcar, não existe uma prática única ou exclusiva capaz de resolver todos os problemas da 

ineficiência de um produtor. A eficiência na produção é obtida mediante a combinação de 

múltiplas práticas importantes que combinadas garantem a produtividade.  

Inicialmente, é realizado um planejamento da safra, no que diz respeito a quais áreas são 

colhidas em cada momento. Isso possibilita uma melhor coordenação dos equipamentos 

disponíveis, com o objetivo de evitar filas de caminhões na fábrica, sem correr o risco de 

desabastecimento da linha de produção. 

Posteriormente, durante a safra, todos os caminhões possuem GPS e, por meio destes, 

uma equipe faz a coordenação operacional dos caminhões de forma a otimizar trajetos e garantir 

o abastecimento de matéria-prima. De acordo com o entrevistado, é possível afirmar que a usina 

trabalha com um sistema just-in-time, na qual os caminhões chegam na usina no momento exato 

para realizarem o descarregamento da cana-na-fábrica. Dessa forma, o sistema logístico da 

organização está estruturado para que haja uma fila de no máximo um ou dois caminhões 

aguardando para descarregar cana na esteira a cada momento, garantindo que não haja 

desabastecimento da esteira de moagem da fábrica. Portanto, o monitoramento e gerenciamento 

da frota de caminhões e colhedoras em tempo real possibilitam o fornecimento constante de 

matéria-prima sem que haja excesso de caminhões aguardando na fila para descarregamento. 

A usina não trabalha com pátio para descarregamento da cana. Por isso, essa coordenação 

e gestão se faz ainda mais fundamental, mas ao mesmo tempo possibilita a moagem de uma 

cana mais fresca, o que gera ganhos de produtividade na extração da matéria-prima. 
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Atualmente 100% da cana colhida pela usina é picada. Há quatro anos determinou-se que 

não mais seria realizado o tombamento de cana inteira na colheita. A implementação de tais 

procedimentos possibilitou os seguintes benefícios para a usina: 

• Simplificação de equipamentos; 

• Melhor aproveitamento da potência instalada 

• Economia de energia 

Em relação a essa determinação, os fornecedores de cana foram comunicados e tiveram 

que se adaptar para fornecer a matéria-prima nas condições especificadas a partir desse 

momento. No que diz respeito aos fornecedores de cana, 30% da cana processada é proveniente 

de terceiros (fornecedores), enquanto 70% é proveniente de cana própria. Mais adiante, o 

entrevistado detalhou os pormenores do relacionamento com os fornecedores. 

A cana picada diminui o passivo trabalhista da empresa e gera maior segurança. O 

trabalho do motorista é mais digno no que diz respeito à qualidade do trabalho, e possibilita à 

usina o desenvolvimento de um trabalho de capacitação e desenvolvimento de pessoal. 

Atualmente, a usina contrata muitas mulheres para desempenhar a função de motoristas de 

colhedora. Mais do que o trabalho de dirigir, esse cargo compreende o gerenciamento do 

computador altamente tecnológico que é uma colhedora moderna atualmente, com diversas 

configurações de gestão, que são transmitidas em tempo real para o escritório administrativo da 

usina. A utilização da tecnologia disponível no equipamento e do processo denominado de 

digitalização do campo é fundamental para essa variável. 

Espera-se que, na colheita, o motorista faça um adequado controle de tráfego para não 

acontecer o pisoteamento da soqueira, mantenha a velocidade recomendada da colhedora entre 

4 e 6 km/h e a velocidade do extrator entre 900 e 1200 rpm para evitar perda de cana no campo 

e aumento do volume de impurezas. Hoje, essas informações são transmitidas em tempo real 

para os executivos na usina, que posteriormente podem controlar e gerenciar os resultados 

obtidos. Isso permite a remuneração do profissional com base nos resultados obtidos (PPR). 

A usina realiza o controle biológico para combate à broca. Possui um laboratório interno 

para desenvolvimento do predador, que é liberado por meio de drones exatamente nas áreas 

onde foi verificada a incidência da broca, através de iscas para se apurar a existência da mosca 

da broca. O drone libera os predadores na quantidade adequada de acordo com o diagnóstico. 

De acordo com o entrevistado, trata-se da maneira mais assertiva para o combate da broca. 

No momento da entrevista, dois agentes biológicos eram utilizados na usina: 

• Parasitoide de ovos (Trichogramma galloi): evita o ataque da broca nos colmos. 
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• Parasitoide de lagartas (Cotesia flavipes): ataca lagartas com mais de 1,5 cm. 

Ainda, as variedades de cana escolhidas para plantação devem ser variedades resistentes 

à broca com o objetivo de reduzir a incidências destas nos canaviais. 

Tratando das variáveis incontroláveis chuva e umidade do ar, segundo o entrevistado, 

cabe à usina apenas lidar com as condições dadas em cada ambiente em cada safra. Não se 

realiza irrigação em nenhuma das áreas plantadas. De acordo com o entrevistado, o 

investimento necessário para a implantação de um sistema de irrigação no Brasil, em especial 

na região onde a usina se encontra, não traz o retorno necessário para viabilizar a operação. 

A área na qual a usina está localizada e os ambientes onde a cana-de-açúcar é plantada 

são propícios a esse tipo de cultura, o que favorece nos aspectos de chuva e umidade do ar. 

O entrevistado destacou, ainda, um cuidado especial que possuem no que diz respeito às 

interrupções da colheita durante as precipitações e, sobretudo, à cautela em relação ao momento 

de retomar a colheita da cana. A colheita na terra úmida traz uma série de problemas, como 

desgaste de equipamentos, o estrago da soqueira e o aumento do volume de impurezas 

coletadas, o que, por consequência, danifica os equipamentos industriais e diminui a capacidade 

de extração. A decisão por retomar o processo de colheita é tomada pelos profissionais de 

campo da usina, que já conhecem bem as áreas em questão. 

A chamada “Agricultura 4.0” é uma grande tendência com o avanço tecnológico e a usina 

tem feito grandes investimentos de pessoas, tempo e recursos financeiros nesse sentido. Os 

principais maquinários adquiridos atualmente, como as colhedoras, estão equipados com 

sistemas de conectividade que permitem a comunicação com o escritório administrativo, 

fornecendo informações em tempo real. Para isso, foram realizados investimentos em 

infraestrutura para permitir que a maioria das áreas plantadas possuam conectividade de alta 

qualidade. Essa tecnologia é denominada “telemetria”. 

A telemetria é um dos sistemas de gestão disponíveis no mercado que transmite 

informações do campo ao escritório da propriedade via internet. O equipamento, instalado nas 

colhedoras, registra a quantidade de cana-de-açúcar obtida naquele momento. Esta informação 

permite o mapeamento da produção e a identificação das áreas mais produtivas, otimizando o 

uso de fertilizantes e herbicidas em áreas específicas da lavoura. 
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A usina utiliza, ainda, sistema de satélites que analisam periodicamente a densidade da 

plantação, bem como possíveis falhas em áreas específicas. Essas informações, aliadas a 

informações complementares que são inseridas em sistema de informação, permitem uma 

análise muito apurada (diagnóstico da área plantada) e posterior intervenção buscando ao 

aumento da produtividade da área. 

No que diz respeito à utilização da tecnologia para melhoramento do plantio, a usina 

utiliza o chamado Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), que permite a correção do plantio. 

Por exemplo, se em uma determinada área a plantação sai da área especificada inicialmente, 

esse equipamento permite a correção, evitando, de forma antecipada, problemas futuros e 

perdas de produtividade que seriam verificados posteriormente. 

Uma das vantagens desse tipo de equipamento é a resolução das imagens, sobretudo 

quando comparadas às imagens obtidas por meio de satélites. Imagens de satélite possibilitam 

precisão aproximada de 30 centímetros, enquanto o VANT possibilita precisão de 2 cm. O 

equipamento permite um rendimento médio de mapeamento de 800 hectares por voo. 

Em virtude da importância dessa tecnologia na produção da cana-de-açúcar na usina, mais 

informações e detalhamentos do benefício desse equipamento são tratados a seguir. 

Existem duas aplicações fundamentais para o equipamento: 

• Captura de imagens de falhas na plantação 

Mediante a identificação de falhas no plantio é possível evitar gastos excessivos por meio 

da aplicação de fertilizantes e de defensivos apenas nas plantas brotadas, bem como aplicação 

de mudas pré-brotadas (MPB) nas falhas indicadas. 

• Captura de linhas de plantio e terraciamento automatizado 

Em relação às linhas de plantio, é possível gerar arquivos que são enviados aos 

implementos agrícolas que tenham GPS embarcado, conferindo precisão de três centímetros às 

linhas de plantio georreferenciadas e automatizando, assim, com precisão o movimento dos 

maquinários para plantio e para colheita. Dessa forma, é possível afirmar que o VANT 

possibilita um maior controle sobre a produção agrícola, em todo o ciclo de vida da cana. 

Os sistemas de tecnologia utilizados geram um volume grande de dados que são valiosos 

para a tomada de decisões. Aliado a isso, a usina possui um histórico das áreas plantadas que é 

fundamental também para a tomada de decisões, uma vez que comportamentos de solo e de 

clima frequentemente se repetem e levar esse comportamento em consideração é fundamental. 
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As pessoas são peças fundamentais em qualquer organização e isso não é diferente em 

usinas de cana-de-açúcar. Dessa forma, a usina procura os melhores profissionais com alto 

conhecimento técnico para fazer parte da equipe. Muitas decisões são tomadas por meio de 

comitês, que permitem uma pluralidade de ideias que são benéficas no longo prazo. 

A junção de pessoas capacitadas com disponibilidade de dados e informações necessárias 

para tomada de decisões geram uma combinação muito benéfica para a tomada de decisões. 

Por fim, no que diz respeito aos profissionais responsáveis pelas atividades mais 

operacionais, o treinamento se faz fundamental, com boa carga de reciclagem em relação à 

utilização das novas tecnologias e inovações tecnológicas que surgem a todo instante. 

É comum que fornecedores sejam cautelosos em relação à adoção de novas tecnologias e 

novas variedades genéticas de cana. Dessa forma, a usina possui um papel importante de prover 

informações para seus parceiros (fornecedores de cana), sobretudo pelo fato de, cada vez mais, 

as novas tecnologias serem um aliado importante na busca por maior produtividade. 

Para isso, é comum a usina prover, inclusive, subsídios para fornecedores, contribuindo 

com dados e informações importantes que podem auxiliá-los na tomada de decisões. 

A usina tem feito uso crescente do chamado Método Inter Ocupacional Simultâneo 

(MEIOSI). O uso deste método como forma de rotação de culturas tem se difundido bastante e 

tem mostrado excelentes resultados. As renovações recentes da usina têm sido realizadas por 

meio desta técnica, que consiste na plantação de uma ou duas linhas de cana-de-açúcar e uma 

outra cultura entre elas. Na usina, as culturas utilizadas têm sido a soja, o amendoim, a mucuna 

ou a braquiara. A linha de cana colhida é, então, utilizada como broto para a plantação da área 

em questão após a colheita da outra cultura. Essa prática tem sido muito satisfatória. 

No que diz respeito ao número de cortes, trata-se de uma decisão que depende muito de 

cada ambiente. Analisa-se, primeiramente, a produtividade de cada área, posteriormente, as 

condições do ambiente e, finalmente, quantos cortes já foram realizados. Então são realizados 

cálculos financeiros, uma vez que o investimento envolvido na renovação do canavial é bastante 

significativo. Em média, a usina renova o canavial após a realização de três cortes. 

Uma equipe interna da usina é responsável pela seleção das variedades genéticas 

adequadas para cada ambiente disponível. Para a tomada desse tipo de decisão a base de dados 

que contém o histórico da produtividade de cada ambiente é fundamental. Tais questões são 

amplamente discutidas em comitê técnico dirigido pelo Gerente Agrícola da usina, que precisa 

ter amplo conhecimento técnico e domínio sobre as diversas das áreas plantadas. 
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A manutenção dos equipamentos é outro aspecto importante nesse quesito, uma vez que 

a falta de equipamentos pode interferir em diversas variáveis como o tempo de entrega da cana, 

contaminação do canavial e limitações nas funcionalidades do equipamento. Para isso, a usina 

dispõe de equipe interna para desenvolvimento de atividades de manutenção, que é responsável 

pela realização de todas as manutenções preventivas dos equipamentos. Algumas destas 

atividades são realizadas no próprio campo, enquanto outras atividades são desempenhadas em 

oficina própria disponível na usina. 

No que diz respeito à quantidade de impurezas, a usina possui uma política e esforços 

para trazer a cana mais limpa possível para a fábrica. Nesse sentido, um cuidado especial é 

tomado com relação à velocidade da colhedora, bem como da velocidade dos extratores. 

Outro cuidado especial é o conservadorismo no que diz respeito à decisão de retorno da 

colheita no caso de chuvas. Segundo o especialista, é preferível aguardar um pouco mais para 

ter certeza de que a terra se encontra em situação satisfatória para uma colheita com redução de 

impurezas. Ele destacou ainda a importância da autonomia oferecida ao técnico para tomar 

decisões pertinentes a esse respeito. 

 

4.2.2.2. Estudo de caso 2 – Usina brasileira B 

 

A usina brasileira B também foi classificada como eficiente na análise DEA. Localizada 

na região de Barretos (SP), possui 85.000 hectares plantados (dados da safra 2016/2017). Nesta 

safra, a usina produziu 270.867 m³ de etanol e 463.602 toneladas de açúcar. A entrevista foi 

realizada com o Gerente Agrícola em sua sala de reuniões localizada dentro do parque fabril. 

O entrevistado comentou sobre a importância de um trabalho em sintonia entre a indústria 

e o campo. Disse que esse é um esforço constante que vem de cima para baixo na gerência da 

usina, pois, invariavelmente, existem conflitos entre as operações. A Figura 22 trata-se de uma 

fotografia retirada durante a visita à usina realizada no dia 04 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 
Figura 22 – Realização do estudo de caso na usina brasileira B 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Toda a área plantada possui georreferenciamento, o que possibilita um controle efetivo 

de equipamentos de GPS em todos os ambientes, bem como o envio de informações em tempo 

real para as unidades administrativas. A usina possui base de dados histórica bastante robusta. 

Os dados são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão. 

No entanto, a usina não faz um uso intensivo de VANTs ou outras tecnologias via satélite. 

Acreditam que essas tecnologias ainda precisam de maior precisão para que sejam, 

efetivamente, aplicadas em campo com garantia de resultados consistentes. 

No que diz respeito à escolha da variedade genética da cana, a recomendação técnica é 

importante, mas o teste prático é fundamental. A usina possui convênio com três grandes 

fornecedoras (UFSCAR, IAC e CTC) e faz testes com as variedades oferecidas pelos três 

fornecedores. Esse estudo e análise é realizado internamente com bastante critério, pois trata-

se de uma decisão importante. Essa decisão é baseada em dados. O entrevistado é um dos 

responsáveis pela análise dos relatórios de desempenho e tomada de decisão de quais variedades 

testadas serão utilizadas. São realizadas análises independentes para variedades de cana com 

colheita precoce, tardia e normal. Então são selecionadas para utilização, via de regra, aquelas 
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que oferecem indícios de maior retorno econômico aos produtores. 

A usina procura sempre substituir variedades antigas, por acreditar que as novas possuem 

novos atributos importantes de resistência e maior produtividade, porém, é fundamental o teste 

e avaliação cuidadosa de performance varietal. 

A variedade utilizada pela usina para rotação de culturas é sempre a soja. Atualmente se 

realiza com frequência a MEIOSI com mudas pré-brotadas e soja, o que tem apresentado 

excelente resultado e explica parte da performance elevada da usina. O sistema de MEIOSI 

exige um planejamento adequado, escolha correta da variedade, área bem conduzida e com 

devidos cuidados de tratos culturais e alta taxa de multiplicação 1:20. Recomenda-se a 

realização de duas coberturas com foco em nitrogênio e potássio. Também é fundamental a 

suplementação, proporcionando elevada nutrição da cana-de-açúcar. Os principais benefícios 

auferidos mediante a aplicação desta técnica são a redução de maquinários, a redução de custos, 

a maior qualidade da cana-de-açúcar e maior produtividade. 

Para maximizar a qualidade das colheitas no início e fim de safra, períodos em que se 

verifica a perda dos teores de açúcares da cana-de-açúcar, a utilização de maturadores tem uma 

grande contribuição. A usina faz uso de maturadores à base de herbicidas com mecanismo de 

ação da inibição da acetolactato sintase (ALS) que apresentam resultados satisfatórios. 

Como resultado da aplicação, a planta de cana-de-açúcar tem a síntese de aminoácidos 

inibida por estes herbicidas. Como consequência, a planta de cana não retoma seu crescimento 

normal e mantém maior teor de ATR para a realização da colheita mais produtiva. 

A decisão de utilização dos maturadores depende do planejamento de safra realizado 

previamente e também das condições climáticas (chuva, temperatura e umidade do ar) 

sobretudo nos meses de fevereiro e março. Essas variáveis são analisadas pela equipe técnica 

para decisão dos locais de aplicação, bem como das quantidades necessárias. A aplicação dos 

herbicidas inibidores da ALS é realizada 45 dias antes da colheita. Por fim, o planejamento é 

parte fundamental para a operacionalização deste procedimento de colheita tardia da cana.  

As decisões relacionadas com a renovação do canavial são tomadas com base no retorno 

econômico: investimento de renovação vs. produtividade da área. A decisão é tomada, via de 

regra, por um comitê técnico responsável pela parte agrícola e baseada em dados de 

produtividade e, sobretudo, embasada em resultados financeiros. Em média, nas áreas de 

responsabilidade da usina, realiza-se entre três e cinco cortes por ciclo de produção. 

O entrevistado desenvolveu um estudo com o propósito de avaliar e demonstrar o impacto 

do aumento das impurezas minerais e vegetais nas principais métricas de qualidade da cana de 
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açúcar por meio de uma análise tecnológica. Essas métricas foram realizadas para a mesma 

cana-de-açúcar com diferentes níveis crescentes de impureza. A Tabela 29 apresenta o impacto 

do aumento de impurezas vegetais (palha) em diversos parâmetros da qualidade da cana. 

 

Tabela 29 – Influência da palha na análise tecnológica da cana 

Níveis Brix Fibra PC Pureza ATR ART AR 

Sem palha 15,71 10,70 11,18 81,88 112,99 12,83 1,06 

30 kg/ton 15,70 11,37 10,90 80,94 110,57 12,50 1,02 

60 kg/ton 15,24 11,79 10,51 80,82 106,81 12,11 1,04 

90 kg/ton 14,77 12,43 9,98 80,21 101,81 11,60 1,10 

120 kg/ton 14,97 13,12 9,87 79,21 100,94 11,45 1,06 

150 kg/ton 14,60 13,57 9,55 79,38 97,83 11,07 1,01 

180 kg/ton 14,77 14,29 9,30 77,34 95,83 10,71 0,93 

Fonte: arquivo documental da organização. 

 

A Tabela 30, diferentemente, apresenta o impacto do aumento de impurezas minerais 

(terra) em diversos parâmetros da qualidade da cana. 

 

Tabela 30 – Influência da terra na análise tecnológica da cana 

Níveis Brix Fibra PC Pureza ATR ART AR 

Sem palha 18,01 10,63 13,58 86,99 134,55 14,75 0,45 

3 kg/ton 18,35 11,13 13,60 86,22 134,88 14,76 0,44 

6 kg/ton 18,33 11,61 13,56 86,76 134,34 14,67 0,39 

9 kg/ton 18,30 12,13 13,33 86,20 132,24 14,43 0,40 

12 kg/ton 18,39 12,54 13,62 88,00 134,08 14,71 0,38 

15 kg/ton 18,33 12,91 13,23 86,51 130,72 14,33 0,41 

18 kg/ton 18,14 13,35 12,88 85,80 127,92 13,96 0,40 

Fonte: arquivo documental da organização. 

 

É possível observar como ambas as impurezas impactam de maneira significativa no valor 

do ATR, o que está em sintonia com o modelo de eficiência desenvolvido nesta pesquisa. 

Tais resultados foram apresentados para diversas equipes com o objetivo de demonstrar 

a importância dos esforços para a minimização das impurezas coletadas no campo. Abaixo estão 

listadas as principais práticas para redução de impurezas: 

• Colheita de cana ereta e não tombada. Para isso são necessárias práticas de plantio 

adequadas e escolha de variedades genéticas menos suscetíveis ao tombamento. 

Invariavelmente o mesmo acontece em virtude de fortes ventos. 

• Configuração correta de velocidade da colhedora. 

• A sugestão da usina é de 4 quilômetros por horas. Uma aceleração na velocidade 

incorre em uma menor capacidade de eliminação das impurezas. 

• Configuração correta da velocidade dos extratores. 
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Uma velocidade de rotação elevada tende a expelir cana picada em excesso, o que 

significa cana perdida no campo. Uma velocidade de rotação demasiadamente lenta significa 

incapacidade de expelir impurezas, o que significa excesso de impurezas minerais e vegetais. 

Essa configuração deve ser avaliada de acordo com solo, clima e características do plantio. Por 

isso a importância da capacitação da pessoa responsável pelo manuseio da colhedora. 

A usina é responsável por 100% do corte, carregamento e transporte (CCT). Ou seja, 

embora 33% da cana processada seja proveniente de fornecedores de cana, a usina opta por se 

responsabilizar 100% pelo CCT para ter maior controle sobre o processo. A distância máxima 

plantada é de 55 quilômetros. No entanto, a média de distância é de 27 quilômetros. O controle 

logístico da entrega é feito por meio de um sistema de informação do tipo GIS – Geografic 

Information System – que com auxílio de GPS instalado em todos os caminhões é monitorado 

constantemente. Em caso de imprevistos, existe uma equipe técnica que opera o sistema, 

responsável por ajustes para garantir o abastecimento ininterrupto da linha de produção. O 

treinamento e capacitação dessa equipe é fundamental. 

A usina não realiza queimada da cana-de-açúcar, mas invariavelmente ocorre a chamada 

queima acidental ou criminosa. Esse evento é extremamente prejudicial para a usina, uma vez 

que atrapalha toda a programação realizada inicialmente. Além disso, a cana queimada vem 

com grande volume de impurezas minerais em virtude do processo de exsudação. Ainda, 100% 

da cana hoje é colhida de forma mecanizada, seja ela crua ou queimada. Levando em 

consideração esses fatores, o percentual de cana queimada colhida por safra é mínimo. 

Como boas práticas da colheita mecanizada, é fundamental o cuidado com o pisoteamento 

da linha e o abalo da soqueira. Em relação ao pisoteamento, é necessário um planejamento 

criterioso de sistematização de área e padronização de equipamentos para que não passem por 

cima da plantação. Para isso, 100% das plantadeiras utilizadas possuem GPS, o que garante 

linhas sistematizadas, facilitando assim a colheita posteriormente. Em relação ao abalo das 

soqueiras, é necessário o amolamento frequente do disco de corte, o controle da velocidade da 

colhedora (a recomendação da usina é de 4 quilômetros por hora) e o ajuste adequado da altura 

de corte da cana no campo – muito baixo abala a soqueira e muito alto perde-se ATR. 

Dessa forma, todas as máquinas de plantio estão equipadas com GPS, mas apenas 

algumas máquinas de colheita contam com este dispositivo. Para a colheita no período noturno 

julga-se mais fundamental o uso do GPS, em virtude de limitações de visão por parte do 

motorista, o que pode por gerar maior pisoteamento e arranquio da soqueira. 

Para controle da broca, a usina utiliza o controle cultural (variedades resistentes) e o 
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controle químico por meio de inseticidas. A usina não obteve sucesso com controle biológico 

da broca e já interrompeu, há vários anos, o laboratório responsável por essa atividade. 

A usina possui um fluxograma detalhado em relação ao protocolo de combate à praga. 

Com isso, nas últimas safras a incidência de broca tem sido muito bem controlada nas áreas da 

usina. O fluxograma consiste na fiscalização das áreas entre 90 e 120 dias após a plantação. 

Caso seja verificada a incidência de broca, é realizada uma ordem de serviço (OS), que é 

seguida pela aplicação dos inseticidas na proporção indicada na área em questão. Então, uma 

nova fiscalização é realizada entre 40 e 50 dias após a aplicação. Caso não tenha sido encontrada 

broca em determinado ambiente, é realizada uma nova inspeção a cada 20 dias. 

A chuva é determinante para a estimativa de safra da usina, que, por sua vez, é 

fundamental para a etapa de planejamento da colheita. A usina organiza as informações por 

frente de colheita, sendo um total de dez unidades. Essas informações são detalhadas por dia, 

de forma a distribuir a colheita levando em consideração a distância dos ambientes de plantio 

em relação à usina. A depender das condições climáticas, são realizados ajustes em relação ao 

planejamento desenvolvido previamente. 

A usina não realiza irrigação da área plantada. As condições climáticas já são favoráveis 

ao plantio de cana-de-açúcar.  A usina possui equipamento instalado que coleta de índices 

pluviométricos todos os dias do ano de forma automática. Desde 1995 esses dados estão 

catalogados em sistema de informação, porém, possuem dados disponíveis desde 1960. 

As chuvas no período de colheita interferem diretamente na qualidade da cana colhida. A 

decisão de retorno da frente de colheita é tomada pelo profissional de campo in loco. O principal 

critério de decisão é a necessidade da usina, a fim de evitar a interrupção do abastecimento da 

esteira que alimenta a moagem. No caso de terras e canas mais úmidas, a configuração da 

colhedora é fundamental, pois nessas situações é provável o aumento das impurezas minerais e 

vegetais. Nesse caso, a capacitação dos motoristas é fundamental para a produtividade. 

O mesmo volume de informações coletados em relação aos índices pluviométricos são 

também coletados em relação à umidade do ar. Os dados apresentados mostram que a umidade 

é consideravelmente menor no período de inverno e maior no período de verão. Ainda, a 

umidade é menor no início do dia e menor no final do dia. Em relação à essa variável, também 

se faz importante o planejamento de colheita e o plantio da variedade genética adequada 

levando em consideração variedades de colheita precoce, média e tardia. Objetiva-se a 

realização da colheita da cana no ápice de sua maturidade, de acordo com planejamento. 

Essa variável tende a ser impactada por diversos aspectos do processo industrial. No que 
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diz respeito às práticas agrícolas, as principais influências são as contaminações que a cana 

pode sofrer até a entrega na usina. Para minimizar essas contaminações a usina conta com 

controles químicos assertivos de acordo com sugestões de equipe técnica interna e minimização 

do tempo de entrega da cana (variável já tratada acima). 

 

4.2.2.3. Estudo de caso 3 – Produtor da usina brasileira A 

 

O primeiro produtor brasileiro de cana-de-açúcar possui 100 hectares de área plantada 

com cana-de-açúcar. Possui contrato de fornecimento com a usina A há aproximadamente 20 

anos. Entrega uma produtividade média de 100 toneladas por hectare. Possui contrato de 

fornecimento de plantio com profissional indicado pela usina e contrato de CCT com outro 

fornecedor. Ou seja, ele é o responsável pelas atividades preliminares, até o plantio e tratos 

culturais. As etapas finais de corte, carregamento e transporte são realizados por um fornecedor 

parceiro, mas com a constante supervisão e acompanhamento do proprietário da terra. 

Em relação à variável tempo de entrega da cana (h), é fundamental um planejamento 

adequado da safra com base na área disponível para plantação, pois a mesma possibilita melhor 

organização no momento da colheita, proporcionando um menor tempo de entrega. O 

fornecedor parceiro responsável pelo processo de colheita é de confiança e possui muita 

experiência em tais atividades. Os maquinários são equipados com GPS, o que otimiza o 

processo e possibilita uma melhor gestão de todo o processo. 

Por fim, acredita-se que um dos diferenciais da operação de colheita da cana-de-açúcar 

produzida na sua área é a capacitação e treinamento dos profissionais responsáveis por essa 

função. São profissionais que já possuem experiência em tais atividades e possuem também a 

capacitação técnica para operar os equipamentos com crescentes elementos tecnológicos. Essa 

capacitação é importante também no sentido de haver uma sintonia com as especificações e 

parâmetros estabelecidos pela usina e respeito ao prazo de entrega. 

O produtor possui uma área com pouco declive. Algumas poucas áreas possuem um 

declive mais acentuado. Ainda assim toda a sua área é colhida de forma mecanizada. 

Em relação à variável broca (%), importante no território brasileiro, o produtor afirmou 

que as variedades genéticas selecionadas já apresentam uma proteção satisfatória contra uma 

proliferação generalizada da broca. Portanto, o controle cultural é a principal medida de 

controle implementada na sua área de produção atualmente. Dessa forma, não se realiza outros 

tipos de controle preventivo da broca. Porém, o produtor realiza acompanhamento frequente da 
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área e age no caso da identificação de sinais de infecção da broca via controles químicos. 

Quando chove a colheita é interrompida imediatamente. Havendo a programação de 

colheita de acordo com o planejamento de safra realizado previamente, um técnico da usina 

especializado é responsável pela orientação no sentido de retornar com a colheita da área. 

Para minimizar imprevistos em relação a essas interrupções, bem como reajustes no 

planejamento, existem equipamentos para coleta automática de índices pluviométricos em 

locais estratégicos para auxiliarem na tomada de decisão a respeito das variáveis chuva e 

umidade do ar. De qualquer forma, com o conhecimento das características da área, são 

escolhidas as variáveis genéticas mais adequadas e adaptadas às condições dessas variáveis. 

Acerca das atividades de cultivo que são desempenhadas pelo produtor, destaca-se a 

utilização da tecnologia de georreferenciamento da área produtiva. Com o apoio da usina, o 

produtor faz uso desta tecnologia para otimizar a operação de plantio e de colheita de sua área. 

Entre outros benefícios, o georreferenciamento permite o cálculo do comprimento dos 

carreadores, a mensuração da área de preservação permanente, o planejamento do tempo de 

manobra de máquinas agrícolas, otimizando, assim, a eficiência do percurso. 

Novamente, também para as atividades de plantio e de cultivo, o produtor destaca a 

importância de uma equipe capacitada e bem treinada, preferencialmente com experiência na 

operação de maquinários, que estão cada vez mais complexos e tecnológicos, exigindo novas 

habilidades e competências dos profissionais responsáveis por manuseá-los. 

O produtor ainda destacou a importância de manter a palha no canavial após a realização 

da colheita e a contribuição que um planejamento de safra adequado possui durante todo o 

processo produtivo, de forma que a cana-de-açúcar possa ser colhida no momento adequado 

com a máxima qualidade possível, conforme previamente acordado e combinado com a usina. 

No que diz respeito aos fatores edafoclimáticos, o produtor reitera a importância da não 

realização de colheitas logo após a chuva e recomenda uma decisão conservadora na retomada 

da colheita, uma vez que a retomada precoce pode prejudicar a qualidade da cana colhida, bem 

como aumentar significativamente a quantidade de impurezas coletadas junto com à cana. 

Uma das práticas recomendadas pelo produtor é a realização periódica frequente de testes 

para avaliação da qualidade do solo de todos os blocos da área produtiva destinada para a cana-

de-açúcar. Uma detecção precoce de uma anomalia permite uma intervenção rápida, 

possibilitando ajustes que permitem ganho de produtividade. Uma vez detectado qualquer 

problema o produtor realiza imediatamente ações corretivas de gestão de nutrientes de solo 

recomendadas por um técnico da área. E, por fim, realiza o acompanhamento do resultado de 
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tais ações. Se necessário, realiza, ainda, novos testes para garantir a qualidade do solo. 

O produtor realiza a renovação do canavial em média a cada cinco safras. No processo de 

renovação, realiza sempre a rotação de cultura com soja. Ainda não testou a MEIOSI, mas 

possui interesse no procedimento, uma vez que tem acompanhado feedbacks positivos no setor. 

Por fim, a cada novo ciclo, é fundamental a seleção de mudas sadias na plantação. A 

escolha de mudas de qualidade contribui de forma significativa para uma boa evolução da 

plantação em todas as safras sucessivas. A usina costuma oferecer suporte nessa atividade. 

A cada renovação de canavial a usina recomenda ao produtor duas ou três variedades 

indicadas de acordo com características da fazenda. Tais características levam em consideração 

diversos fatores, tais como chuva, umidade do ar, condições de solo e de clima da área. 

Então o produtor, munido das informações básicas de cada uma das variedades, bem 

como dos dados dos testes práticos realizados pela usina, toma a decisão com base em uma ou 

mais variedades que serão utilizadas na área produtiva no próximo ciclo. 

Por conta da relação de parceria e, sobretudo, de confiança, entre o produtor e a usina, 

geralmente acontece um diálogo transparente na qual o produtor acaba por tomar a decisão em 

conjunto com a usina, frequentemente confiando na expertise da usina a esse respeito. 

 

4.2.2.4. Estudo de caso 4 – Produtor da usina brasileira B 

 

O segundo produtor brasileiro de cana-de-açúcar possui 400 hectares de área plantada 

com nos arredores da usina B. Possui contrato de fornecimento há 10 anos e entrega uma 

produtividade média de 115 toneladas por hectare. Possui contrato de fornecimento de plantio 

com profissional indicado pela usina e é responsável pelas etapas de desenvolvimento da 

cultura, pois os processos de corte, carregamento e transporte (CCT) são realizados 

exclusivamente pela usina B, conforme relatado pelo executivo da organização. 

Em relação à variável “tempo de entrega da cana” (horas), segundo o produtor, é 

necessária uma grande sincronia entre todos os participantes do processo. Para isso, é 

fundamental que todas as partes envolvidas estejam capacitadas e muito bem treinadas. Com o 

avanço da tecnologia dos processos logísticos, se faz necessária uma atualização constante da 

capacitação, principalmente dos profissionais responsáveis pela operação do maquinário. 

Outra atividade importante para o funcionamento adequado do processo logístico é o 

planejamento de safra e de colheita, que é um trabalho feito em conjunto com a usina, que prevê 

as datas de plantio e de colheita de cada um dos blocos da área produzida ao longo da safra. 
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No que diz respeito à variável “cana picada entregue” (%), 100% da cana-de-açúcar 

colhida é picada. Ou seja, toda a área é colhida de forma mecanizada. Uma prática realizada 

que contribui para a eficiência da operação é remunerar os profissionais com base em seus 

desempenhos (programa de participação em resultados). Tal iniciativa além de motivar os 

profissionais a executarem um bom trabalho, contribui para a qualidade e eficiência da colheita. 

Por fim, um diferencial da atividade de colheita realizado pela usina é a utilização de GPS 

em todas as colhedoras quando a colheita é realizada no período noturno. O equipamento 

contribui para a minimização do pisoteamento da soqueira (atividade que deve ser evitada a 

qualquer custo) e danificação da linha. Ainda acerca desse tema, o espaçamento adequado entre 

linhas de acordo com o tipo de maquinário utilizado contribui para evitar o abalo da soqueira, 

contribuindo para uma maior produtividade. 

Existem ainda algumas especificidades de configuração do maquinário que são 

importantes na etapa de colheita. O primeiro é a manutenção adequada do equipamento, com o 

afiamento periódico do disco de corte da colhedora. Um disco de corte não afiado pode 

ocasionar problemas no corte da planta e o abalo na soqueira, que compreendem ocorrências 

que exercem impacto na produtividade. O segundo é o ajuste adequado da altura de corte da 

base da cana no campo. Um ajuste muito alto significa perda de produção e um ajuste 

excessivamente baixo significa abalo da soqueira e danificação da plantação. 

Ao fazer a escolha da variedade genética da cana de açúcar, no momento do replantio, 

uma variável sempre levada em consideração é a resistência à broca. Portanto, pode-se afirmar 

que o principal método de combate à broca é o controle cultural, por meio de uma variedade 

que seja resistente à praga. Ademais é realizado um acompanhamento constante da infestação 

no canavial e, caso necessário, a usina B possui meio adicionais de combate quando necessário.  

De acordo com o produtor, a escolha da variedade genética da cana é uma das escolhas 

mais importantes, pois trata-se de uma escolha que irá perdurar por todo o ciclo da cana. E trata-

se de um investimento alto na renovação do canavial. Para que tal decisão seja a mais assertiva 

possível, analisa-se uma série de questões, a partir de análises oferecidas pelo fornecedor e de 

testes realizados pela usina. Enfim a decisão é tomada com base naquela que deve gerar o 

melhor retorno financeiro. Via de regra, em virtude das diversas pesquisas realizadas em 

melhoramento de produtividade, existe uma tendência pela opção por variedades mais recentes.  

Outro fator que é levado em consideração é a adequação da variedade com as condições 

especificadas de solo e de clima de cada área. Nesse sentido, os testes realizados pela usina nas 

condições de solo e de clima da região são fundamentais, pois frequentemente possibilitam 
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informações complementares aos testes realizados pelo fornecedor. 

Por fim, a depender do período planejado para colheita de cada bloco da área disponível, 

opta-se por uma determinada variedade e utiliza-se de forma complementar maturadores à base 

de herbicidas com mecanismos de ação de inibição da ALS para que se tenha a cana com a 

melhor qualidade possível no memento determinado para a colheita. Trata-se de uma decisão 

estratégica que, via de regra, é tomada em conjunto com a usina.  

No que diz respeito às atividades de cultivo, ficou evidente a importância de um 

treinamento adequado da equipe responsável por tais atividades, bem como um treinamento 

específico e execução adequada de manutenção periódica de todos os equipamentos. 

O produtor realiza o chamado preparo mínimo de solo na sua área produtiva, realizando 

o preparo do solo para cultivo apenas na linha de plantio, pois acredita que dessa maneira o 

risco de erosão é mitigado de maneira significativa, gerando ganho de produtividade. 

Sobre questões relacionadas ao solo e ao clima, o produtor destacou o cuidado que se 

deve ter na realização da colheita logo após períodos de chuva, pois essa atividade está 

diretamente ligada à dificuldade de extração da cana-de-açúcar e traz muita impureza. Ainda 

sobre a questão do solo, o produtor realiza ao menos uma vez por ano testes da qualidade do 

solo em todos os blocos para que possa agir com rapidez em caso de necessidade. A intervenção 

rápida em caso de necessidade é fundamental para evitar queda na produtividade do canavial. 

Por fim, sobre o processo de renovação do canavial, o produtor tradicionalmente realiza 

a rotação de culturas com uma leguminosa – geralmente com soja. Apenas recentemente 

começou a fazer o processo de MEIOSI. Segundo o produtor, os resultados parecem muito 

promissores, mas acredita que ainda é cedo para tirar conclusões e prefere aguardar pelo 

término de um ciclo completo para poder avaliar os reais resultados desta técnica. A Figura 23 

foi tirada em uma das áreas do produtor e retrata o processo de MEIOSI que tem sido testado 

como estratégia de renovação do canavial. Algumas das possíveis vantagens desta técnica são: 

• Redução de custos em virtude da utilização dos toletes provenientes das linhas-mãe; 

• Maior uniformidade dos toletes; 

• Proteção do solo contra erosão; 

• Melhoria das condições gerais do solo durante renovação do canavial; 

• Renda extra com a produção de leguminosas. 
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Figura 23 – Visita de campo em fazenda do produtor brasileiro b 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

4.2.2.5. Estudo de caso 5 – Produtor australiano A 

 

O produtor australiano A é proveniente da região de Burdekin e possui uma área de 250 

hectares. Trata-se de uma das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar da Austrália, com 

75 mil hectares destinados à produção de cana-de-açúcar, com uma produtividade média de 90 

toneladas por hectare. As principais doenças verificadas na região são o mosaico, a ferrugem, 

doenças de soca e estria vermelha e os principais animais que causam anos à plantação são 

cangurus, porcos e galinhas. 

O produtor entrevistado se destaca por apresentar uma produtividade média de 125 

toneladas por hectare ao longo de quatro cortes por ciclo de produção. O transporte da cana-de-

açúcar colhida na fazenda até a usina é feito por meio do modal ferroviário, na qual cada trem 

possui 45 vagões e cada vagão possui capacidade para 10 toneladas de cana. Portanto, cada 

trem possui capacidade de transportar em viagem única 450 toneladas de cana-de-açúcar 

(Figura 24).  
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Figura 24 – Trem responsável pelo transporte da cana em Burdekin 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Como todo o sistema ferroviário é operado pelas usinas, é necessária uma comunicação 

efetiva e bom alinhamento entre produtor e indústria para que a cana seja transportada no menor 

tempo possível da fazenda até a usina. Todo o transporte desde a colheita, saída do trem e até a 

chegada na usina é monitorada em tempo real mediante equipamentos GPS. A utilização dessa 

tecnologia é fundamental para otimização do processo e rapidez da entrega da cana. Essa gestão 

logística é implementada por meio de uma empresa terceirizada chamada Agtrix, que é 

amplamente utilizada na indústria australiana e também em outros países produtores de cana-

de-açúcar em países asiáticos, como Vietnã, Indonésia e Filipinas. Para que toda essa 

coordenação funcione, um bom planejamento de safra é fundamental, na medida em que 

permite ao produtor a elaboração de um cronograma de colheita e a garantia de que a usina está 

preparada para o recebimento da matéria-prima para moagem imediata. 

Diferentemente do que foi verificado nos estudos de caso no Brasil, na região do 

Burdekin, a queima da cana-de-açúcar ainda é uma prática relativamente comum. A Figura 25 

mostra parte da produção sendo queimada durante visita técnica realizada na propriedade do 

produtor no dia 15 de agosto de 2017.  
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Figura 25 – Queimada da cana-de-açúcar em Burdekin 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

A região de Burdekin é a única na Austrália onde tal prática ainda é bastante comum. O 

produtor atribui essa peculiaridade à abundância de água existente na região, que gera um 

volume elevado de cana-de-açúcar por área plantada, que dificulta a atividade de colheita da 

cana crua. Com isso, a queima da cana permite uma melhor operação da colhedora, com menor 

quantidade de impurezas, sobretudo vegetais, operando com maior velocidade. Inclusive, existe 

uma tradicional competição anual da região do melhor cortador de cana manual chamado 

Sugarcane Hand Cane Cutting Championship. 

Utiliza-se GPS em todas as colhedoras e controla-se a velocidade das mesmas para que 

não ultrapassem 10 km/h, o que seria impossível sem a realização da queimada, pois o Burdekin 

é reconhecido na Austrália pela produção da cana-de-açúcar mais pesada por hectare plantado. 

Um cuidado especial que possuem é afiar periodicamente o picador da colhedora e 

realizar atividades de manutenção frequente de todos os maquinários (incluindo esterilização). 

Os motoristas das colhedoras possuem como orientação geral a manutenção dos rolos 

tombadores na altura máxima possível e combinarem a taxa de rotação por minuto dos 

cortadores de base com a velocidade da colhedora (de até 10 km/h). Eles ainda fazem uso de 
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equipamentos especiais voltados para regiões úmidas e com maior volume de precipitação para 

redução da compactação do solo. Tais equipamentos diminuem a resistência dos pneus. 

Ainda sobre essa temática, tal como mencionado em outros estudos de caso, a 

capacitação e treinamento dos profissionais responsáveis pela operação dos maquinários é uma 

pratica fundamental para a busca de máxima eficiência. Isso, sobretudo pelo fato de que 

maquinários modernos geram informações em tempo real e a habilidade de tomar decisões 

assertivas com base nessas informações é um grande diferencial em termos de produtividade. 

Diferentemente de outros produtores da região, este defende o espaçamento de 1,8 

metros entre linhas em virtude de uma melhor acomodação dos maquinários, evitando o abalo 

da soqueira que exerce forte impacto na queda de produtividade do canavial. 

A Figura 26 mostra parte da propriedade registrada em 15 de agosto de 2017. 

 

Figura 26 – Produção de cana-de-açúcar no Burdekin 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

No que diz respeito às variedades “chuva” (mm por semana) e “umidade do ar” (%), o 

produtor destacou a importância de realizar o mapeamento do solo para análise da capacidade 

de retenção de água do solo de cada área e sobre a necessidade de interrupção da colheita logo 
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após longo período de chuva. Uma prática relevante acerca desse tema é a utilização de dados 

históricos para estimativa da safra e planejamento de colheita. E, por fim, o produtor comentou 

sobre a capacidade de ajustar o planejamento de acordo com variáveis que fogem ao controle 

do produtor, como é o caso da chuva, por exemplo. As respostas do produtor devem ser rápidas 

e ágeis para impedir grande perda de produtividade na produção. 

Para a escolha da variedade genética da cana, o produtor utiliza uma ferramenta 

disponibilizada pela organização SRA, denominada QCane Select. A ferramenta pode ser 

acessada por meio do link shorturl.at/dyLU3. A ferramenta foi apresentada em detalhes durante 

a visita técnica, na qual o produtor deve preencher com parâmetros básicos a respeito do local 

da área, do tipo de pestes existentes e tipo de plantio, conforme detalhado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Interface da ferramenta QCane Select 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Em seguida, o produtor gera um relatório de recomendações de variedades genéticas, a 

partir dos parâmetros que foram informados ao sistema. A ferramenta, então, gera um relatório 

informando, em tais condições de produção, quais são as variedades que apresentaram 

resultados positivos, intermediários e pobres, conforme Figura 28. 
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Figura 28 – Relatório gerado pela ferramenta QCane Select 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

A ferramenta ainda possibilita acesso à informação de cada variedade genética caso o 

produtor queira informações mais detalhadas a respeito dos testes e avaliações de cada uma das 

possibilidades. A partir das informações obtidas por meio da ferramenta, bem como da troca de 

informações com profissionais do SRA, o produtor seleciona algumas variedades, pois alega 

ser fundamental a diversificação entre pelo menos duas variedades diferentes com o objetivo 

de mitigar eventuais riscos de ter toda a produção dependente de uma única variedade. 

Diversas práticas de cultivo foram mencionadas durante a visita. Um dos destaques 

mencionados pelo produtor foi a utilização do Soil Health Toolbox, também do SRA, que pode 

ser acessado no link shorturl.at/agnpP. A ferramenta provém de um grande programa com o 

objetivo de melhorar a condição de solos de cana-de-açúcar para que sejam mais resistentes ao 

estresse e capaz de suportar sistemas agrícolas mais produtivos, rentáveis e sustentáveis. Dessa 

forma, a ferramenta oferece informações, orientações e um passo-a-passo das atividades que o 

produtor deve seguir para maximizar a qualidade de solo da sua fazenda. 

Uma associação de produtores da região trabalha em conjunto com o entrevistado para 

prover serviços tecnológicos em prol da produtividade do canavial. Duas técnicas 

implementadas por eles são o uso de drones para identificação de falhas na plantação, que são 
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posteriormente corrigidas maximizando a produção por área plantada, e a utilização de um 

sistema para monitoramento de produtividade e mapeamento de condutividade elétrica do solo. 

Também foi destacada a prática de armazenamento de dados históricos para otimização 

do uso de fertilizantes e de herbicidas na plantação, como forma de otimizar produtividade e 

controlar custos. De maneira mais genérica, o produtor mostrou coletar e armazenar em sistema 

de informação próprio diversos dados relacionados à produção. Os dados históricos são 

utilizados como uma poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisões estratégicas. 

O treinamento e capacitação de todos os colaboradores responsáveis pelas diversas 

etapas da produção também se mostrou fundamental, sobretudo em relação às competências 

técnicas essenciais. E, por fim, como práticas agrícolas importantes que possibilitam ganho de 

produtividade, o produtor mencionou a manutenção da palha no canavial após a realização da 

colheita, contribuindo para a ciclagem dos nutrientes e o preparo mínimo de solo. 

Acerca dos chamados fatores edafoclimáticos, em virtude do alto índice de chuvas da 

região, o produtor faz uso de equipamentos específicos nos maquinários para redução de 

compactação do solo. Tais equipamentos diminuem a resistência dos pneus causando menor 

dano na plantação e aumentando a produtividade. Dados relacionados a questões de clima e de 

solo são armazenados em sistema de informação para auxiliar na tomada de decisão. 

O produtor não realiza colheita logo após longos períodos de chuva por conta da 

preocupação com a compactação do solo e diminuição da produtividade na colheita. E também 

realiza monitoramento constante da saúde do solo, com avaliação de técnico especialista, 

seguida de ação corretiva imediata sempre que necessária. 

O produtor possui como referência a renovação do canavial naqueles blocos onde a 

produtividade cai abaixo de 85 toneladas por hectare e realiza rotação de cultura com soja ou 

com amendoim. Um cuidado especial que foi destacado no que diz respeito à renovação do 

canavial é a utilização de mudas sadias, de alta qualidade e procedência. 

Por fim, sobre o processo de irrigação, o produtor comentou a respeito da importância 

de um planejamento com cronograma de irrigação. Em sua fazenda, realiza a irrigação em 

média a cada sete dias, sendo 180 litros por semana por bomba, por meio de um canal central 

de irrigação. O planejamento original de irrigação deve ser constantemente reavaliado de 

acordo com alterações nas condições climáticas (chuva, temperatura e umidade). Portanto, o 

sistema de irrigação utilizado é aquele por inundação nas entrelinhas do canavial, na qual a 

gestão do mesmo pode ser realizada de forma remota via sistema de gestão online.  
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4.2.2.6. Estudo de caso 6 – Produtor australiano B 

 

O produtor australiano B possui 1.100 hectares de área plantada na região de Herbert 

River, na cidade de Ingham, localizada ao norte de Queensland. O entrevistado vem de uma 

família com grande tradição na produção de cana-de-açúcar na região e participa da HERBERT 

CANE PRODUCTIVITY SERVICES LTD (HCPSL), organização que presta serviços diversos 

aos produtores de cana-de-açúcar da região de Herbert River. O SRA possui uma unidade 

dentro do HCPSL para desenvolvimento de pesquisas aplicadas na região. 

Acerca do tempo de entrega da cana, diariamente o produtor carrega dois trens completos, 

considerando que cada trem possui capacidade de 450 toneladas de açúcar (10 toneladas em 45 

vagões). Isso significa que o produtor colhe 900 toneladas por dia de cana. O transbordo da 

fazenda possui capacidade de 10 toneladas, que equivale à capacidade exata de cada vagão. 

Portanto, é necessária a coordenação entre diversos equipamentos e profissionais para garantir 

uma entrega rápida da cana colhida na usina. Como os trens são de propriedade das usinas de 

cana-de-açúcar australianas, é responsabilidade do produtor comunicar a usina assim que os 45 

vagões foram carregados para que a cana seja transportada até a usina imediatamente. 

A Figura 29 demonstra o carregamento de um dos vagões do trem disponível na 

propriedade que, após todos os 45 vagões estarem devidamente carregados, parte diretamente 

para a usina, cujo tempo de entrega médio acontece em aproximadamente 8,5 horas. 

 

Figura 29 – Carregamento de vagões de trem na região de Herbert River 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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Ainda sobre o processo de entrega da cana, o produtor destacou a importância de um 

planejamento adequado de safra, a importância de uma boa comunicação entre a fazenda e a 

usina e a utilização de equipamentos de tecnologia que facilitam essa comunicação, como é o 

caso da utilização de GPS para controle de tráfego ferroviário e da utilização de GPS nos 

maquinários de colheita. Além disso, uma prática importante para gerir essa tecnologia é a 

utilização de um sistema de gestão de tráfego que facilite a fluidez deste processo. 

Em relação à variável “cana picada entregue” (%), foram apresentadas diversas práticas 

relacionadas ao processo de colheita mecanizada. As práticas verificadas junto ao produtor para 

essa variável foram a utilização de GPS em todas as colhedoras, o controle da velocidade da 

colhedora, respeitando um limite de velocidade de 10 quilômetros por hora, a prática de afiar 

periodicamente o picador do maquinário, a combinação da taxa de rotações por minuto do 

cortador de base com a velocidade da colhedora e a realização de ajustes (personalização da 

colhedora). Em relação a tais ajustes, o produtor possui colhedoras do tipo CASE A8800 e 

realiza alterações nos seguintes equipamentos: extrator primário, para maior rotação; corte de 

base; roldanas do extrator secundário; e corte dos facões do picador. De acordo com o produtor, 

tais ajustes possibilitaram ganho na qualidade da cana, maior produtividade de colheita por hora 

e redução dos custos de manutenção pós colheita. 

O treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos com o processo de colheita foi 

outro elemento verificado na operação estudada, assim como a necessidade de evitar o 

pisoteamento da soqueira durante o processo de colheita. Por fim, algumas práticas 

complementares que apareceram também como elementos importantes foram a orientação para 

manutenção da velocidade dos extratores entre 900 e 1.200 rotações por minuto e o ajuste 

adequado da altura do corte de base da cana no campo. 

 No que diz respeito às variáveis “chuva” (mm por semana) e “umidade do ar” (%), um 

dos grandes destaques da propriedade está no reaproveitamento da água por meio da construção 

dos chamados wetlands para armazenamento e coleta de água que é reutilizada na irrigação da 

propriedade. Com isso, o produtor realiza irrigação de acordo com a necessidade hídrica da 

propriedade. Ainda, o entrevistado evidenciou a necessidade de cautela para proceder com a 

colheita logo após períodos de chuva e apresentou seu sistema de armazenamento de dados 

históricos de chuva para estimativa de safra e planejamento de colheita por bloco de produção 

de cana-de-açúcar. 
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 Sobre a escolha da variedade genética da cana, o ponto de partida é a utilização da 

ferramenta específica do SRA: QCane Select. Dentre as variedades sugeridas pela ferramenta, 

bem como por especialistas do SRA, o produtor diversifica entre pelo menos três variedades 

distintas para gestão de risco. 

Diversas são as atividades realizadas no processo de cultivo da cana-de-açúcar. Faz-se 

necessário o controle de população de ratos, porcos e cangurus, que invariavelmente invadem 

e destroem parte da plantação. Uma particularidade da produção de cana-de-açúcar da região 

de Herbert River é a utilização do sistema chamado bed planting (ou mound planting) na qual 

a linha é elevada em relação ao nível mais baixo, onde é realizada a irrigação (Figura 30). 

 

Figura 30 – Sistemas de mound planting na região de Herbert River 

 
Fonte: SRA (2022) 

 

Esse método tem como um dos objetivos o controle de plantas daninhas em áreas com 

alto índice pluviométrico na qual frequentemente o solo se encontra bastante úmido. Então o 

sulco deve ser mantido com o mínimo de cobertura para promover o perfilhamento desejado. 

A Figura 31 representa uma das áreas visitadas em agosto de 2017 na qual o produtor aplicou 

a técnica denominada bed planting. Trata-se de uma técnica que tem sido experimentada e tem 

trazido bons resultados na região de Herbert River, mas já existem outras regiões testando para 
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avaliar a adequação de tal procedimento em regiões com outras características ambientais. 

 

Figura 31 – Produção de cana-de-açúcar em Herbert River 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

O produtor ainda faz uso de sistemas de mapeamento de solo com a utilização do software 

Dualen para gestão da produtividade via imagens via satélite. Tal sistema contribui para a 

análise de densidade e identificação de falhas no canavial. Em sintonia com esse sistema, são 

armazenados dados históricos de aplicação de fertilizantes e herbicidas em cada bloco da 

fazenda, que contribuem para a tomada de decisão e análise de resultados financeiros. O 

produtor se dedica a coletar e a armazenar o máximo de dados possível de cada safra da sua 

operação de produção de cana-de-açúcar. 

Por fim, ficou evidente durante a entrevista a importância do treinamento e da capacitação 

das competências essenciais dos profissionais responsáveis pelas atividades diversas de cultivo. 

No que diz respeito a elementos relacionados ao solo e ao clima, realiza-se testes de 

qualidade em todos os blocos da fazenda uma vez ao ano e evita-se a realização da colheita 

logo após longos períodos de chuva, com o objetivo de evitar a compactação do solo, que 

impacta na produtividade do canavial. Caso em alguns dos testes de qualidade do solo sejam 
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diagnosticadas eventuais inconformidades, são realizadas ações corretivas de gestão de 

nutrientes de solo, geralmente a partir da recomendação do próprio técnico. E, enfim, realiza-

se o monitoramento dos resultados auferidos a partir de tal intervenção, para garantir que uma 

má qualidade do solo não terá impacto desproporcional sobre a produtividade. 

Em relação a práticas de renovação do canavial, o produtor realiza a renovação quando a 

produtividade de determinada área fica abaixo de 100 toneladas por hectare. A produtividade 

média da propriedade é de 122 toneladas por hectare. Assim como os demais produtores 

entrevistados, também é realizada a rotação de cultura com alguma leguminosa. 

O produtor realiza irrigação por gotejamento por meio de sistema automatizado e 

controlado por sistema de informação. Tal sistema pode ser gerenciado e operado de forma 

remota por qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. E, ainda, é utilizado para 

aplicação de fertilizantes abaixo da superfície para redução de nitrogênio. Parte da água 

utilizada nesse sistema provém das chamadas wetlands, que consistem em reservatórios de 

águas que são acumulados em reservatórios próprios para a reutilização da água utilizada 

anteriormente. Trata-se de uma inovação que possibilita redução de custos para o produtor ao 

mesmo tempo que reduz a quantidade de água com substâncias químicas próprias da produção 

de cana de açúcar que são despejadas em rios e mares da região. Tais empreendimentos são 

quase que completamente subsidiados pelo Governo de Queensland em uma parceria com o 

CANEGROWERS em prol de melhorias e benefícios ambientais. Uma wetland geralmente é 

compartilhada por inúmeras propriedades ao seu redor, trazendo benefícios para diversos 

produtores da região. 

 

4.2.2.7. Estudo de caso 7 – Produtor australiano C 

 

O terceiro, e último, produtor australiano de cana-de-açúcar possui uma área de 640 

hectares de cana-de-açúcar na região de Cairns, porém possui contratos de prestação de serviços 

para realizar a colheita em terras de diversos produtores parceiros na região. Com isso, ele é 

responsável pela colheita de 1.400 hectares. Tal cidade é extremamente turística e trata-se do 

principal ponto de saída para visitação da Grande Barreira de Corais. Por esse motivo, as 

pressões por questões sustentáveis de plantio são especialmente grandes nessa região. 

O produtor colhe entre 500 e 700 toneladas de cana por dia, considerando uma safra na 

região de 22 semanas e uma jornada de trabalho de 12 horas diárias, com início às 03:30 todos 

os dias. Sua fazenda possui uma produtividade média de 147 toneladas por hectare. 
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A Figura 32 representa o descarregamento da cana colhida nos vagões de trem em uma 

das propriedades do produtor australiano. Sobre a variável “tempo de entrega da cana” (horas), 

o produtor utiliza GPS em todos os equipamentos, para monitoramento em tempo real da 

logística dos seus maquinários e destacou a importância de um bom planejamento, sobretudo 

no caso dele, em que precisa conciliar os equipamentos disponíveis entre a sua própria fazenda 

e aquelas para as quais presta serviços de colheita. 

 

Figura 32 – Carregamento de vagões de trem em Cairns 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

No que diz respeito à variável “cana picada entregue” (%), o produtor utiliza GPS em 

todos os maquinários e recomenda a realização de manutenção frequente em tais equipamentos, 

com esterilização dos mesmos, para evitar quaisquer tipos de contaminação. 

Ainda acerca deste processo, um grande destaque foi dado para a dificuldade em 

encontrar mão de obra qualificada para operação dos maquinários. Por isso, o produtor destacou 

a importância e necessidade de treinamento para os operadores das colhedoras. É fundamental 

que os mesmos evitem a qualquer custo o pisoteamento da soqueira durante a colheita, 

respeitem a velocidade da colhedora entre 4 e 6 quilômetros por hora e a velocidade dos 
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extratores entre 900 e 1.200 rotações por minuto. Tais recomendações tendem a evitar o abalo 

da soqueira durante essa importante etapa do processo produtivo, que segundo o produtor é a 

práticas mais importante no que diz respeito à colheita. 

Para finalizar, o mesmo destacou a necessidade de amolar com frequência o disco de corte 

da colhedora e se certificar de que é feito o ajuste do espaçamento entre linhas com o 

espaçamento entre rodas do maquinário, visando o mesmo objetivo destacado previamente: 

minimização do pisoteamento e abalo da soqueira. A Figura 33 representa a ocasião em que a 

fazenda foi visitada e que o produtor apresentou pessoalmente detalhes do maquinário. 

 

Figura 33 – Visita técnica em fazenda de cana-de-açúcar realizada em Cairns 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

No que diz respeito às chuvas e umidade do ar, o produtor realiza o mapeamento do solo 

para análise de capacidade de retenção de água do solo e a utilização de cobertura de grama 

para evitar a erosão em terrenos não cultivados da fazenda. Parte desses terrenos são áreas cuja 

produção não é permitida por questões ambientais em virtude da proximidade da fazenda com 

a Grande Barreira de Corais. Ainda, tal como outros produtores australianos, utiliza-se de dados 

históricos para a realização de estimativas da safra e planejamento da colheita. 
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Sobre a variedade genética da cana, o produtor destacou apenas que o SRA é o principal 

responsável pelo desenvolvimento de novas variedades, que recebe recomendações adequadas 

de acordo com as condições de solo e de clima de sua região e que, por experiência, sempre 

busca a diversificação entre diversas variedades diferentes de cana. Segundo ele, no passado, 

os produtores australianos já passaram por sérios problemas por não fazer a avaliação de risco 

adequada pela escolha de uma única variável em todo o território produtivo. 

A telemetria foi mencionada pelo produtor como um elemento importante de inovação 

que permite a gestão em tempo real da colheita e destacou, ainda, a possibilidade de 

armazenamento de dados históricos do uso de fertilizantes e herbicidas que possibilitam uma 

otimização do uso de tais matérias-primas, bem como melhores tomadas de decisão a respeito. 

Durante a visita, foi dado grande destaque para o diferencial que uma gestão adequada 

com uso de um sistema de informações traz para a produtividade no campo. Por isso, o produtor 

procura colocar no sistema o maior volume possível de dados, para que tenha grande volume 

histórico de informações para uma gestão mais assertiva. Uma das contribuições dessa 

ferramenta, segundo o entrevistado, é um planejamento adequado da safra. O produtor, no 

momento da realização do estudo de caso, utilizava o sistema de gestão Farmworks. 

Segundo o produtor uma parte importante da produção de cana-de-açúcar é a gestão dos 

fatores edafoclimáticos. Para tal, utiliza-se o método SIX EASY STEPS, que compreende um 

manual sugerido pelo SRA composto por seis etapas para gestão de nutrientes: 

• Conhecendo e compreendendo nossos solos; 

• Entendendo e gerenciando processos e perdas de nutrientes; 

• Testes de solo regularmente; 

• Adotando recomendações específicas de fertilizantes para o solo; 

• Verificação da adequação dos insumos de fertilizantes; 

• Manter bons registros e modificar as entradas de nutrientes quando e onde necessário. 

 

Em especial, sobre a qualidade do solo, uma das ferramentas desenvolvidas para facilitar 

a implementação do método é a NutriCalc, que consiste em uma ferramenta online gratuita para 

produtores australianos de gestão de nutrientes, que visa o desenvolvimento de planos de 

gerenciamento de nutrientes para uso na fazenda. O produtor faz uso desse método há alguns 

anos e afirma obter bons resultados, sobretudo com o uso das ferramentas propostas. A 

ferramenta gera relatórios, conforme Figura 34, a partir dos dados de input inseridos no sistema, 

que contribuem para a tomada de decisão e armazena dados históricos da produção. 
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Figura 34 – Relatório da ferramenta NutriCalc 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

Sobre o processo de renovação do canavial, o produtor faz uso de leguminosas entre os 

ciclos, que na grande maioria das vezes é de cinco anos e destacou a importância de utilizar 

mudas sadias no processo de plantio da cana-de-açúcar. 

O produtor não utiliza nenhum sistema de irrigação. 

 

4.2.3. Identificação de boas práticas para aumento de eficiência 

 

A partir do estudo de múltiplos casos foi elaborada uma relação das boas práticas 

identificadas. O resultado da compilação de boas práticas organizadas por variável relevante do 

estudo pode ser verificado no Quadro 11, composto por 100 boas práticas identificadas nesta 

pesquisa para melhoria da eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar. 
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Quadro 11 – Boas práticas por variável 

A 

Tempo de 

entrega da cana 

(%) 

1 Realizar monitoramento da frota de caminhões e colhedoras em tempo real. 

2 Controlar processo de CCT (100% do CCT realizado pela própria usina). 

3 Priorizar produção em fazendas com distância de até 55km da usina. 

4 Possuir equipe técnica capacitada para acompanhar e operar sistema. 

5 Realizar treinamento de aperfeiçoamentos constantemente. 

6 Estruturar comunicação efetiva entre produtor e usina. 

7 Utilizar GPS para controle e gestão de tráfego ferroviário. 

8 Utilizar sistema FREED Agitrix para gestão do sistema logístico. 

9 Realizar planejamento de safra e de colheita. 

10 Utilizar GPS em equipamentos para gestão de tráfego. 

11 Utilizar sistema de informação e gestão logística com tecnologia GIS. 

B 
Cana picada 

entregue (%) 

12 Moer 100% de cana picada.  

13 Remunerar profissionais com base em programa de participação em resultados (PPR). 

14 Utilizar GPS em todas as colhedoras no período noturno. 

15 Utilizar GPS em todas as colhedoras. 

16 Utilizar GPS em todas as plantadeiras. 

17 Controlar velocidade da colhedora até no máximo 10 km/h. 

18 Afiar periodicamente o picador da colhedora. 

19 Realizar ajustes na colhedora para melhoria do processo. 

20 Realizar manutenção frequente de maquinários (com esterilização). 

21 Manter rolos tombadores na altura máxima possível. 

22 Combinar taxa de rotação por minuto do cortador de base com velocidade da colhedora. 

23 
Utilizar equipamentos para regiões de maior chuva para redução de compactação do solo  
(diminuição de resistência dos pneus). 

24 Treinar e capacitar operadores das colhedoras. 

25 Gerir e tomar decisões em tempo real com base em informações transmitidas pelas colhedoras. 

26 Evitar pisoteamento da soqueira durante colheita. 

27 Manter velocidade de colhedora entre 4-6 km/h. 

28 Manter velocidade de extratores entre 900-1200 rotações por minuto. 

29 Evitar abalo da soqueira durante a colheita. 

30 Amolar frequentemente disco de corte da colhedora. 

31 Ajustar adequadamente a altura de corte de base da cana no campo. 

32 Ajustar espaçamento entre linhas com espaçamento das rodas do maquinário. 

C 

Chuva 

(mm/semana) 

Umidade do ar 
(%) 

33 Delegar decisão sobre retorno da colheita após a chuva para técnico com experiência na área. 

34 Utilizar equipamentos para coleta diária automática de índices pluviométrico. 

35 Escolher variáveis adequadas às condições de chuva e de umidade do ar da área plantada. 

36 Reaproveitar água da chuva por meio da construção de wetlands. 

37 Realizar mapeamento do solo para análise de capacidade de retenção de água do solo de cada área. 

38 Realizar irrigação de acordo com necessidade hídrica do solo. 

39 Utilizar cobertura de grama para evitar erosão em terrenos não cultivados. 

40 Não realizar colheita logo após longo período de chuva. 

41 Utilizar dados históricos para estimar safra e fazer planejamento da colheita. 

42 Ajustar planejamento de colheita de acordo com precipitação. 
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D Broca (%) 

43 Desenvolver laboratório interno para desenvolvimento de predador biológico. 

44 Liberar predador biológico no canavial via uso de VANTs. 

45 Utilizar controle cultural – escolha de variedades resistentes à broca. 

46 Utilizar controle químico por meio de inseticidas.  

47 Implementar protocolo detalhado sobre procedimentos para combate à broca. 

E 

Bastonetes no 

vinho bruto 

(x105) 

48 Minimizar contaminações por meio de controles químicos assertivos. 

49 Treinar e capacitar equipe técnica para tomada de decisões. 

50 Minimizar tempo de entrega da cana. 

F 
Variedade 

genética da cana 

51 Selecionar variedades genéticas via comitês com base em dados disponíveis de cada área disponível. 

52 Realizar testes práticos para avaliação e análise de variedades possíveis. 

53 Selecionar variedades com base em dados externos e internos. 

54 Priorizar variedades genéticas mais recentes (substituição). 

55 Utilizar maturadores à base de herbicidas com mecanismo de ação da inibição da ALS. 

56 Utilizar sistema QCaneSelect para seleção de variáveis de cana-de-açúcar.  

57 Diversificar entre múltiplas variedades de cana. 

58 Escolher variedade genética adequada de acordo com clima e solo de cada área. 

G 

Atividade 

agrícola de 

cultivo 

59 Utilizar VANT para correção de plantio em áreas específicas. 

60 Realizar comitês para tomada de decisões importantes. 

61 Fornecer subsídios para que parceiros tenham acesso à tecnologia e melhores informações. 

62 Treinar e capacitar equipe interna para manutenção de equipamentos. 

63 Utilizar georreferenciamento e uso de GPS em todos os ambientes. 

64 Utilizar kit de ferramentas de saúde do solo - Soil Health Toolbox do SRA. 

65 Controlar população de ratos, porcos e cangurus. 

66 Utilizar sistema bed planting. 

67 Utilizar drones para identificação de falhas na plantação. 

68 Utilizar sistema para monitoramento de produtividade e mapeamento de condutividade elétrica do solo. 

69 Realizar gestão em tempo real da colheita via telemetria. 

70 Armazenar dados para otimização do uso de fertilizantes e de herbicidas em áreas específicas. 

71 Utilizar imagens por satélite para analisar densidade e falhas no canavial.  

72 Treinar e capacitar colaboradores para desenvolvimento de competências técnicas essenciais. 

73 Coletar e armazenar dados da produção em sistema de informação. 

74 Manter palhiça no canavial após realização da colheita. 

75 Realizar preparo mínimo de solo. 

76 Realizar estimativa e planejamento da safra. 

H 
Fatores 

edafoclimáticos 

77 Ser conservador na retomada da colheita após as chuvas. 

78 Oferecer autonomia para técnicos de campo para tomada de decisão. 

79 
Utilizar equipamentos para regiões de maior chuva para redução de compactação do solo  

(diminuição de resistência dos pneus). 

80 Implementar método SIX EASY STEPS de gestão de solo sugerida pelo SRA. 

81 Utilizar ferramenta NutriCalc para gestão da qualidade do solo. 

82 Realizar testes da qualidade do solo em todos os blocos com regularidade. 

83 Armazenar dados históricos de clima e de solo em sistema de informação para tomada de decisão. 

84 Não realizar colheita em solo úmido imediatamente após chuvas. 

85 Implementar ações corretivas de gestão de nutrientes de solo recomendadas por técnico. 

86 Monitorar resultados de ações corretivas. 
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I 
Renovação do 

canavial 

87 Decidir sobre renovação do canavial em comitê formado por equipe técnica especializada. 

88 Realizar renovação do canavial quando produção abaixo de 100 toneladas por hectare. 

89 Realizar renovação quando produção abaixo de 85 toneladas por hectare. 

90 Realizar rotação de culturas com soja ou com amendoim. 

91 Realizar renovação de culturas com uso de leguminosas. 

92 Realizar renovação do canavial a cada cinco cortes. 

93 Utilizar mudas sadias na plantação. 

J 
Sistemas de 

irrigação 

94 Realizar planejamento e cronograma de irrigação. 

95 Adaptar plano de irrigação de acordo com alterações condições climáticas (chuva, temperatura e umidade). 

96 Realizar irrigação nas entrelinhas por inundação (180L por semana por bomba). 

97 Utilizar água armazenada em wetlands para irrigação do canavial. 

98 Realizar irrigação por gotejamento  

99 Realizar gestão e controle remoto do sistema de irrigação. 

100 Aplicar fertilizantes abaixo da superfície para redução de nitrogênio (fertirrigação). 

 

 

Legenda: 

  

Brasil 

Apenas cana de terceiros Brasil 

  Cana própria e cana de terceiros Brasil 

  Apenas cana própria Brasil 

  
Brasil e Austrália 

Cana de terceiros Austrália e cana própria Brasil 

  Cana de terceiros Austrália, cana própria e cana de terceiros Brasil 

  Austrália Apenas cana de terceiros Austrália 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, o Quadro 11 pode ser interpretado como um resumo de todas as práticas 

mencionadas no estudo de múltiplos casos visando o aumento da eficiência agrícola. 

Além da identificação da variável à qual cada boa prática está associada, acredita-se ser 

relevante a distinção entre aquelas boas práticas identificadas na Austrália, em canas próprias 

no Brasil (produção da própria usina) ou em canas de terceiros no Brasil (produção de 

fornecedores parceiros das usinas). Essa distinção foi feita por meio do uso das cores, conforme 

legenda apresentada - a cor amarela diz respeito àquelas práticas encontradas apenas nos 

estudos de caso realizados na Austrália, a cor verde àquelas práticas encontradas apenas nos 

estudos de casos no Brasil e, por fim, a cor vermelha indica as práticas encontradas tanto nos 

estudos de caso no Brasil, quanto também na Austrália. 

É importante o alerta para o fato de que uma prática não ter sido verificada nos estudos 

de caso de determinado país não significa que elas não sejam realizadas por nenhum produtor 

daquele país. Os resultados apresentados são restritos aos casos estudados em profundidade e, 

portanto, não podem ser generalizados para outros produtores no Brasil e na Austrália. 
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5. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir da identificação de 100 boas práticas que devem contribuir para o aumento da 

eficiência de produtores de cana-de-açúcar, verifica-se a necessidade de analisar em maior 

profundidade tais resultados, sobretudo relacionando-os com a literatura existente e associando-

os com outros elementos importantes do processo produtivo da cana-de-açúcar. Dessa forma, 

esta seção visa cumprir tal objetivo, apresentando as boas práticas sob diversas perspectivas, a 

fim de possibilitar diversas interpretações dos resultados atingidos até o momento.  

 

5.1. Análise de boas práticas por país de origem 

 

É interessante observar, inicialmente, o equilíbrio em relação ao volume de boas práticas 

identificadas apenas no Brasil, apenas na Austrália e em ambos os países. A Tabela 31 apresenta 

a síntese comparativa deste resultado em termos da quantidade de boas práticas identificadas. 

Observa-se que 32 boas práticas foram verificadas apenas nos estudos de caso no Brasil, 33 

boas práticas foram verificadas exclusivamente na Austrália, enquanto 35 foram identificadas 

tanto no Brasil quanto na Austrália. 

 

Tabela 31 – Síntese comparativa da quantidade de boas práticas identificadas 

Origem da identificação das boas práticas Quantidade % 

   

Total de práticas brasileiras 67  

Total de práticas australianas 65  

   

Práticas em comum entre ambos os países 35 35,00% 

Práticas exclusivamente brasileiras 32 32,00% 

Práticas exclusivamente australianas 33 33,00% 

Total de práticas encontradas 100 100,00 % 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Além da distinção em relação ao local na qual cada boa prática foi identificada, faz-se 

necessária a distinção também em termos do tipo de produção ao qual o estudo de caso pertence: 

1. Cana própria (a própria usina é responsável pelo preparo, plantio e colheita); 2. Cana de 

terceiros (o produtor é responsável pelo preparo, plantio e colheita da cana-de-açúcar que é 

posteriormente entregue à usina para manufatura dos produtos finais).  
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Dessa forma, a Figura 35 foi desenvolvida com o objetivo de permitir não apenas a 

identificação visual de quais boas práticas foram identificadas em qual país, mas também em 

que tipo de produtor cada uma delas foi verificada. 

 
Figura 35 – Boas práticas por país de origem 

 

 

Legenda: 

  

Brasil 

Apenas cana de terceiros Brasil 

  Cana própria e cana de terceiros Brasil 

  Apenas cana própria Brasil 

  
Brasil e Austrália 

Cana de terceiros Austrália e cana própria Brasil 

  Cana de terceiros Austrália, cana própria e cana de terceiros Brasil 

  Austrália Apenas cana de terceiros Austrália 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Existe, portanto, um importante equilíbrio em termos do volume de boas práticas 

identificadas apenas no Brasil, apenas na Austrália e de práticas verificadas em ambos os países. 

Esse equilíbrio é natural na medida em que existem diversas semelhanças, sobretudo 

relacionadas ao processo produtivo da cana-de-açúcar, mas, também, existem particularidades 

importantes relacionadas ao ambiente de produção, além de questões sociais, legais, ambientais, 

culturais e econômicas, que são específicas de cada país.  
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5.2. Análise das boas práticas por categoria 

 

A partir da análise individual das boas práticas apresentadas, é possível verificar que 

existem práticas relacionadas a diferentes aspectos do processo produtivo da cana-de-açúcar. 

Dessa forma, para uma melhor compreensão do caráter das práticas identificadas no estudo, 

estas foram divididas em três categorias: práticas agrícolas, praticas relacionadas a 

inovação/tecnologia e práticas de gestão. A Figura 36 apresenta, portanto, as boas práticas que 

estão relacionadas a cada uma dessas três categorias. Observa-se que, do total de 100 práticas, 

18 são práticas relacionadas a tecnologias e inovação, 40 são práticas de gestão e 42 estão 

relacionadas a práticas agrícolas. 

 

Figura 36 – Boas práticas por categoria 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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É interessante destacar a semelhança no volume de práticas de gestão (40) e práticas 

agrícolas (42), o que evidencia o equilíbrio entre as atividades mais técnicas relacionadas a 

preparo de solo, plantio, tratos culturais, colheita e atividades relacionadas à gestão de todo o 

processo, envolvendo planejamento, organização, direção e controle. 

Portanto, fica evidente que os resultados deste estudo apresentam um caráter 

multidisciplinar, cujas aplicações são de interesse de diversos cargos funcionais e, portanto, 

devem acontecer em diversas áreas do processo produtivo da cana-de-açúcar. 

É possível, ainda, a análise por país em que cada uma das boas práticas foi identificada. 

Verifica-se que, das 42 práticas agrícolas, apenas oito foram encontradas nos estudos de caso 

brasileiros. As demais 34 boas práticas foram encontradas apenas na Austrália ou em ambos os 

países. O fenômeno oposto aconteceu com as boas práticas de gestão: do total de 40 boas 

práticas, apenas seis foram encontradas na Austrália. As demais 34 foram encontradas apenas 

no Brasil ou em ambos os países. Existem indícios, portanto, de que as boas práticas 

encontradas na Austrália estariam mais voltadas para questões agrícolas, enquanto as boas 

práticas encontradas no Brasil estariam mais voltadas para questões gerenciais. 

Corroborando essa questão, a Tabela 32 oferece uma síntese das boas práticas agrupadas 

por país de identificação e de acordo com as três categorias.  

 
Tabela 32 – Origem das boas práticas por país de identificação 

 Brasil Austrália Brasil e Austrália Total 

Práticas agrícolas 8 (19%) 17 (40%) 17 (40%) 42 

Inovação e tecnologia 5 (27%) 10 (55%) 3 (16%) 18 

Práticas de gestão 19 (47%) 6 (15%) 15 (38%) 40 

Total 32 (32%) 33 (33%) 35 (35%) 100 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
No que tange às boas práticas relacionadas à inovação e tecnologia, 10 práticas foram 

identificadas apenas nos estudos de caso na Austrália, que representam 55% do total de práticas 

desta categoria. Portanto, existem também indícios de que a Austrália pode ter um volume 

significativo de boas práticas relacionadas à inovação e à tecnologia. 

Ainda, o volume relevante de práticas agrícolas verificadas apenas na Austrália pode 

estar relacionado ao perfil voltado para a inovação e tecnologia, corroborado pelo percentual 

de 55% das práticas verificadas na Austrália nessa categoria.  

A história da indústria canavieira australiana remonta a 1820 e é marcada por diversos 

episódios de importantes inovações tecnológicas associadas ao cultivo e colheita da cana-de-
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açúcar, bem como à produção e transporte, que foram posteriormente exportadas para diversos 

países produtores de cana-de-açúcar (GRIGGS, 2011). 

A necessidade do desenvolvimento tecnológico na Austrália remete ao surgimento da 

indústria no país. Entre os anos 1915–1995, o desenvolvimento da indústria australiana se deu 

de forma muito diferente de outros países produtores de cana-de-açúcar, sobretudo pelo fato de 

a produção ser realizada, exclusivamente, por europeus imigrantes que exigiam altos salários 

(GRIGGS, 2011). Esse aspecto particular funcionou como um incentivo para o 

desenvolvimento de diversos mecanismos inovadores de mecanização tanto no campo 

(questões relacionadas à inovação agrícola) quanto nas usinas de cana-de-açúcar. 

Em contrapartida, o Brasil se sobressai no que diz respeito às práticas gerenciais. Do 

total de boas práticas da categoria gerencial, 19 foram identificadas apenas no Brasil, o que 

representa 47% do total. Esse resultado pode significar que as boas práticas identificadas no 

Brasil possuem um caráter mais voltado para questões gerenciais e administrativas, o que pode 

estar relacionado aos estudos de caso realizados com cana própria, em que as próprias usinas 

são responsáveis por todas as etapas do processo produtivo da cana-de-açúcar, seja por serem 

proprietárias da terra ou por realizarem o arrendamento (NEVES et al., 1998), prática comum 

na indústria sucroenergética brasileira, mas ainda incipiente na Austrália. Dessa forma, por se 

tratar de grandes organizações com gestão profissional e processos padronizados, tendem a 

evidenciar o aspecto gerencial das boas práticas na produção de cana-de-açúcar.  

Dessa forma, a Australia parece contribuir de maneira mais relevante com boas práticas 

relacionadas à tecnologia e à inovação, que frequentemente possibilitam boas práticas agrícolas, 

enquanto o Brasil parece contribuir de maneira mais expressiva com práticas de gestão. 

 

5.3. Categorização das boas práticas por etapas do processo produtivo 

 

A partir da categorização das boas práticas nos três grupos apresentados anteriormente, 

surgiu a demandar por entender se havia uma predominância de alguma das categorias em 

alguma das etapas do processo produtivo da cana-de-açúcar.   

Para possibilitar um melhor entendimento desta relação, foi desenvolvida a Figura 37 

que classifica cada uma das 100 boas práticas ao longo do processo produtivo da cana de açúcar, 

divididas em cinco etapas fundamentais: preparo de solo, plantio, desenvolvimento da cultura, 

colheita e transporte, conforme sugerido por Pongpat, Gheewala e Silalertruksa (2017). 
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Figura 37 – Boas práticas por etapa do processo produtivo 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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 Observa-se que uma quantidade expressiva das boas práticas está relacionada às etapas 

de desenvolvimento da cultura e colheita. Por meio destes resultados, ainda, fica evidente mais 

uma vez a predominância da identificação de práticas agrícolas na Austrália e da identificação 

de práticas gerenciais nos estudos de casos realizados no Brasil. 

Com o objetivo de quantificar o volume de boas práticas pertencentes a cada etapa do 

processo produtivo, a Tabela 33 indica a quantidade de boas práticas pertencentes a cada etapa. 

 
Tabela 33 – Origem das boas práticas por etapa do processo produtivo 

 

Práticas 

Agrícolas 

Inovação e  

Tecnologia 

Práticas 

Gerenciais Total 

 BP % BP % BP % BP % 

Preparo de solo 4 50% 0 0 4 50% 8 7% 

Plantio 8 32% 7 28% 10 40% 25 20% 

Desenvolvimento da cultura 19 44% 8 18% 16 37% 43 35% 

Colheita 19 65% 2 7% 8 27% 29 24% 

Transporte 1 6% 4 25% 11 68% 16 14% 

Total 51 42% 21 17% 49 40% 121 100% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Verifica-se que existe uma concentração grande de práticas agrícolas relacionadas às etapas 

de desenvolvimento da cultura (43) e de colheita (29). Este resultado corrobora a descrição do 

estudo de múltiplos casos, na qual os entrevistados deram ênfase especial para tais etapas do 

processo. No entanto, para as práticas relacionadas à inovação e à tecnologia, houve destaque 

para as etapas de plantio e de desenvolvimento da cultura. E, finalmente, para as práticas 

gerenciais, verificou-se maior concentração nas etapas de transporte e de desenvolvimento. 

 

5.4. Categorização das boas práticas por variáveis da pesquisa 

 

Por fim, como um último instrumento de análise das boas práticas identificadas neste 

estudo, a Figura 38 relaciona cada uma das três categoriais com as dez variáveis básicas da 

pesquisa (cinco identificadas na etapa quantitativa e cinco identificadas na etapa qualitativa).  



165 

 

 

Figura 38 – Boas práticas por variáveis da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Observa-se que há uma grande concentração de boas práticas relacionadas às variáveis 

cana inteira picada (%) e atividades agrícolas de cultivo. Tais variáveis estão fortemente 

relacionadas a etapas importantes do processo produtivo da cana-de-açúcar, tal como 

desenvolvimento da cultura e colheita, o que justifica a existência de um maior volume de 

práticas. A adoção de boas práticas de colheita mecanizada traz para a indústria o desafio de 

encontrar um equilíbrio entre a minimização de impurezas, a manutenção da qualidade da cana 

e a otimização do rendimento para gerenciar os custos de produção (SUGAR RESEARCH 

AUSTRALIA, 2022). 

Outros elementos importantes são a existência de práticas identificadas no Brasil para 

as variáveis broca (%) e bastonetes no vinho bruto (x105). Isso se deve ao fato de a broca ser 

uma peste não encontrada no território australiano até o presente momento e da variável 

bastonetes no vinho bruto ser uma contaminação exclusiva do processo de produção de etanol, 

processo industrial praticamente inexistente na indústria sucroenergética australiana e que, 

portanto, não foi analisado nos estudos de caso realizados neste país. 

Por outro lado, para a variável sistemas de irrigação, todas as boas práticas encontradas 

foram originárias da Austrália, uma vez que no Brasil, ao menos na região Sudeste, onde os 

estudos de caso foram realizados, é incomum a utilização da irrigação na cana-de-açúcar. Os 

produtores entrevistados nos estudos de caso no Brasil justificam essa realidade ao destacar o 

fato de as condições edafoclimáticas da região já serem bastante propícias para a produção de 

cana-de-açúcar, associado aos altos custos envolvidos nesse sistema no território brasileiro. 

Enquanto algumas práticas são mais comuns e consenso na indústria sucroenergética, 

outras trazem maiores especificidades relacionadas a determinado país, região ou grupo de 

produtores. Independentemente do grau de profundidade das práticas apresentadas, o fato de 

serem apresentadas de maneira compilada, organizadas por variáveis do processo de produção 

em um único estudo é, por si só, uma contribuição relevante visando o aumento da eficiência 

do processo de produção da cana-de-açúcar. Cabe a cada gestor ou tomador de decisão uma 

avaliação criteriosa de quais são as práticas que melhor se adequam à sua realidade e que trazem 

maior contribuição para a sua unidade de produção específica. 

Portanto, visto que todas as boas práticas identificadas neste estudo estavam sendo 

executadas na prática por produtores de alta performance no Brasil ou na Austrália, se faz 

necessária uma análise criteriosa de cada prática de forma que o gestor responsável possa tomar 

as decisões mais assertivas dadas as especificidades de ada área ou região. 
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6. IMPLEMENTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

 

Finalmente, a partir de todos os resultados apresentados pelo presente estudo, e a partir 

de demandas provenientes de outros trabalhos desenvolvidos pelo grupo de estudo, surgiu o 

interesse em maneiras de contribuir para a implementação das boas práticas propostas de forma 

a auxiliar e orientar um produtor interessado em implementá-las na prática. 

Para isso, foram desenvolvidas duas ferramentas: 

• ferramenta de autoavaliação da aderência de produtores de cana-de-açúcar ao 

redor do mundo em relação às boas práticas identificadas; 

• plano de implementação das boas práticas. 

 

6.1. Ferramenta de autoavaliação das boas práticas na produção de cana-de-açúcar 

 

A ferramenta de autoavaliação das boas práticas na produção de cana-de-açúcar foi 

desenvolvida com o objetivo de oferecer ao produtor de cana-de-açúcar um diagnóstico da 

aderência de suas áreas produtivas em relação às boas práticas identificadas neste trabalho.  

A ferramenta está disponível gratuitamente online e pode ser acessada pelo endereço: 

https://bmpcanabrasil.gr8.com/.  O usuário possui à disposição a ferramenta em inglês e em 

português, de forma que a mesma possa ser utilizada por produtores de cana-de-açúcar em 

qualquer lugar do mundo. A Figura 39 representa a página inicial que contém as informações 

básicas a respeito da ferramenta, explicações do seu propósito, fontes que direcionam para o 

artigo publicado em inglês e o link para acessar a ferramenta propriamente dita.  

 

https://bmpcanabrasil.gr8.com/
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Figura 39 – Página inicial para acessar a ferramenta de autoavaliação 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para cada uma das 100 boas práticas propostas neste estudo, o produtor deve assinalar a 

alternativa que melhor se adequa à realidade da sua área plantada: já realiza essa prática, ainda 

não realiza, está em implementação ou não se aplica. O próprio preenchimento do questionário 

já possibilita dois ganhos ao produtor: (1) conhecer as práticas propostas nesta pesquisa; (2) 

refletir acerca das práticas implementadas na sua fazenda, bem como refletir sobre a 

possibilidade de implementação de práticas que ainda não são realizadas no presente momento. 

A Figura 40 representa o modelo na forma em que o questionário se apresenta. Trata-se 

da primeira boa prática proposta no trabalho, que diz respeito ao monitoramento em tempo real 

da frota de caminhões e colhedora no campo. Assim, o produtor deve selecionar uma das quatro 

opções que melhor se aplica e então avançar para a próxima boa prática proposta. 
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Figura 40 – Questionário a ser preenchido por produtores de cana-de-açúcar 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Acredita-se essa ser uma ferramenta estratégica para que qualquer produtor possa aplicar 

imediatamente o conhecimento gerado a partir dos resultados desta pesquisa, por meio da 

verificação da adesão às 100 boas práticas agrícolas, de inovação e de gestão identificadas e, 

com isso, gerar um índice de conformidade da unidade produtiva avaliada.  

Após o preenchimento de todo o questionário, será gerado um relatório que será enviado 

por e-mail ao produtor de forma a gerar insights a respeito da aderência e conformidade de sua 

área produtiva em relação ao total das boas práticas propostas. O relatório irá trazer informações 

relacionando e categorizando as boas práticas de acordo com o tipo (práticas de gestão, práticas 

de inovação e práticas agrícolas), variáveis da pesquisa, etapas do processo produtivo e país. 

Futuramente, com um volume expressivo de respondentes, será possível, inclusive, 

desenvolver uma análise de benchmark de cada respondente com a mediada de todos os dados 

disponíveis. Os dados coletados serão mantidos em sigilo de forma a proteger a identidade dos 

participantes, mas podem permitir o desenvolvimento de futuros estudos sobre a eficiência de 

unidades produtoras de cana-de-açúcar, bem como sobre a conformidade em relação às boas 

práticas do setor e adequação a uma gestão mais eficiente e produtiva. 

A Figura 41 apresenta um exemplo de recorte do relatório gerado a partir do 

preenchimento da ferramenta, informando a adesão do respondente em relação à totalidade das 

boas práticas apresentadas no estudo para os diferentes parâmetros de análise. 
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Figura 41 – Relatório gerado pela ferramenta de autoavaliação da eficiência 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

O relatório completo permitiria que o produtor faça não apenas uma autoavaliação em 

relação a todas as possíveis boas práticas (“possible score”) dentre de cada categoria ou para 

cada variáveis ou etapa do processo produtivo, mas também comparar o seu próprio resultado 

(“realized score”), em termos de aderência às boas práticas, com outros produtores que estariam 

representados pela mediana.  Futuramente, com um volume satisfatório de participantes, o 

indicador representado pela mediana poderia, inclusive, ser substituído por uma métrica capaz 

de expressar o score obtido pelos respondentes que obtiveram os maiores resultados em termos 

de aderências às boas práticas propostas pelo estudo (benchmark). 

Com a disponibilidades de maiores recursos para investimento, a ferramenta pode se 

tornar inclusive um aplicativo para dispositivos móveis, cujos cálculos sejam realizados 

automaticamente de forma que os relatórios sejam apresentados aos usuários de forma imediata. 

Ainda, seria possível prover aos usuários insights a partir das informações coletadas por meio 

do aplicativo, em termos das práticas mais comuns, daquelas que são implementadas com maior 

frequência, com dados segregados por região de produção e até mesmo com uma seção de troca 

de informações e experiencia entre os usuários na implementação das boas práticas. 
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6.2. Plano de implementação de boas práticas 

 

Outra necessidade que surgiu a partir do compartilhamento dos resultados desta pesquisa 

com profissionais do setor foi a apresentação de um plano de implementação das boas práticas 

para aqueles produtores que possuem baixa aderência à totalidade das práticas propostas. 

Para isso, foi analisada a viabilidade de estruturar uma sequência para implementação de 

cada uma das 100 boas práticas. No entanto, conforme já exposto anteriormente, as práticas 

propostas apresentam caráteres muito distintos entre si, sendo algumas mais voltadas para 

especificidades agronômicas, enquanto outras estão mais relacionadas com aspectos de gestão 

ou de implementação de novas tecnologias disponíveis. 

 

Dessa forma, com o intuito de sanar esse desafio, as 100 boas práticas foram subdivididas 

em grupos de implementação, totalizando seis grupos distintos, mas complementares: 

 

1. Planejamento; 

2. Treinamento; 

3. Preparo de solo e plantio; 

4. Desenvolvimento da cultura; 

5. Colheita 

6. Transporte; 

7. Implementação de tecnologias. 

 

Sugere-se que as boas práticas classificadas nos cinco primeiros grupos sejam 

implementadas de forma sequencial, com início no planejamento, seguindo pelo treinamento 

(práticas mais relacionadas com a gestão da área produtiva) e então iniciam-se as etapas práticas 

relacionadas ao processo produtivo da cana-de-açúcar, de forma que cada conjunto de boas 

práticas seriam implementados conforme as etapas da produção de cana. 

Já as boas práticas relacionadas à tecnologia seriam um grupo a parte, analisado e 

considerado pelo produtor separadamente, uma vez que a implementação delas não possui um 

pressuposto sequencial ou lógico e comporta-se, portanto, separadamente dos demais grupos. 

A Figura 42 apresenta esse plano em um resumo esquemático, na qual é possível verificar 

a lógica sequencial das etapas de “planejamento”, “treinamento”, “preparo de solo e plantio”, 

“desenvolvimento da cultura e colheita” e “transporte”, com destaque para cada uma das boas 
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práticas que devem ser consideradas e implementadas em cada uma dessas etapas. Em seguida, 

são apresentadas separadamente 18 boas práticas relacionadas à implementação de tecnologias. 

Não foi identificada a necessidade de uma sequência lógica entre essas práticas, devendo o 

produtor analisa-las individualmente e separadamente para mensurar a viabilidade da aplicação. 

Portanto, acredita-se que a separação das boas práticas em grupos de implementação 

forneça melhores subsídios para que os produtores de cana-de-açúcar possam analisa-las em 

profundidade e traçar um plano de ação operacional visando suas implementações. A proposta 

de uma sequência entre todas as boas práticas poderia acabar por inibir o produtor na 

implementação de importantes práticas em etapas posteriores em virtude de supostos pré-

requisitos propostos que não cumpriria o objetivo desta etapa, que é justamente possibilitar uma 

colaboração para implementação das boas práticas identificadas e propostas nesta pesquisa.
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Figura 42 – Plano de implementação das boas práticas 

 

Fonte: elaborado pelo autor.
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É importante observar que as atividades preliminares de planejamento e de treinamento 

estão mais relacionadas com atividades de gestão. São aquelas atividades de organização e de 

controle que devem ser executadas antes do início do processo produtivo. Em um segundo 

momento, iniciam-se as atividades próprias do processo de produção de cana-de-açúcar. Nesse 

momento, sugere-se a implementação das boas práticas na medida em que elas se adequam ao 

processo produtivo da cana-de-açúcar. Para que as atividades agrícolas possam ser 

implementadas de forma efetiva, é fundamental a etapa de planejamento e que todo o pessoal 

responsável esteja bem treinado e capacitado para o cumprimento de suas funções.  

Paralelamente, o produtor deve avaliar como cada uma das boas práticas de gestão podem 

contribuir para a sua produção. As mesmas não possuem uma interdependência linear, mas um 

bom planejamento já deve contemplar as boas práticas de tecnologias que serão adotadas. 

É importante destacar que o exercício de análise e implementação de boas práticas de 

acordo com o plano sugerido neste trabalho não deve ser executado de forma isolada. Dessa 

forma, sugere-se uma estratégia de análise, monitoramento e reavaliação constante, de forma 

que a cada safra, ou periodicamente, o produtor possa revisitar a ferramenta de autoavaliação e 

traçar um novo planejamento para análise e implementação das boas práticas de produção. 

Para isso, a Figura 43 apresenta um possível plano de retroalimentação para 

implementação contínua de boas práticas. 

 

Figura 43 – Plano de retroalimentação para implementação contínua de boas práticas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ao produtor de cana-de-açúcar sugere-se, portanto, iniciar através do preenchimento da 

ferramenta de autoavaliação através do link https://bmpcanabrasil.gr8.com/. Em seguida, 

sugere-se a análise em profundidade do relatório obtido a partir do preenchimento desta 

ferramenta. Os resultados presentes no relatório irão permitir um diagnóstico em termos do 

volume de boas práticas implementadas por área produtiva e trazer insights no que diz respeito 

a possíveis práticas que podem ser implementadas futuramente pelo produtor. 

A partir de tal análise, sugere-se a reflexão sobre cada uma das boas práticas para 

determinação de quais são aquelas que devem ser implementadas pelo produtor em um futuro 

próximo ou quais são aquelas que o produtor deseja obter maiores informações e se aprofundar 

mais para avaliar em profundidade a possibilidade de implementação em sua área produtiva. 

Uma vez decididas quais serão as boas práticas a serem implementadas, sugere-se o 

desenvolvimento de um plano de ação, que pode ser baseado na Figura 42, na qual são 

relacionadas as boas práticas a serem implementadas, bem como a cronologia ideal. Após 

implementadas cada uma dessas boas práticas, se faz fundamental uma avaliação dos resultados 

auferidos e do impacto da implementação dessas novas boas práticas. Esse diagnóstico é 

fundamental para que o produtor possa reiniciar esse ciclo em uma próxima safra ou em um 

período futuro, preenchendo novamente a ferramenta de autoavaliação e, com isso, 

possibilitando um processo contínuo de melhoramento.

https://bmpcanabrasil.gr8.com/
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7. CONCLUSÃO 

 

Por meio desta pesquisa, buscou-se identificar e analisar as boas práticas que exercem 

influência na eficiência agrícola de usinas de cana-de-açúcar. Dessa forma, foram tratados 

dados de 82 usinas ao longo de cinco safras que foram utilizados para o desenvolvimento de 

um modelo DEA para avaliar a eficiência agrícola na produção de cana-de-açúcar. A partir da 

avaliação da performance dessas usinas de acordo com o modelo proposto foi possível, por 

meio da Análise de Regressão Linear Múltipla, identificar as variáveis que explicam parte 

relevante da diferença de performance entre as usinas estudadas. 

A partir da análise quantitativa realizada, foram identificadas seis variáveis que exercem 

influência sobre a performance das usinas e seis variáveis identificadas a partir das entrevistas 

com especialistas brasileiros e australianos do setor sucroenergético. Os resultados sugerem que 

existem práticas relacionadas a essas variáveis que influenciam positivamente no aumento de 

ATR por área plantada e na diminuição de impurezas minerais e vegetais que, conforme 

verificado na revisão teórica, favorecem o desempenho das atividades industriais da usina. 

Dessa forma, o presente estudo trouxe resultados que contribuem para demandas atuais 

de produção sustentável e aumento de fontes de energias renovável, mediante o aumento da 

produtividade da cana-de-açúcar por área plantada disponível. Além disso, o estudo permitiu 

que diversas variáveis importantes na literatura do setor sucroenergético fossem analisadas de 

forma conjunta e integrada. Assim, esta pesquisa identificou e analisou as principais variáveis 

que exercem influência na eficiência agrícola de usinas de cana-de-açúcar. 

Com isso, por meio do estudo de múltiplos casos realizados no Brasil e na Australia, 

foram identificadas 100 boas práticas relacionadas a cada uma das variáveis relevantes do 

estudo, que foram posteriormente agrupadas em práticas agrícolas, práticas relacionadas à 

inovação e práticas gerenciais. A partir destes resultados, as boas práticas foram analisadas em 

maior profundidade sob diversos aspectos, como o país de origem, a classificação à qual cada 

prática pertence, às etapas do processo produtivo da cana-de-açúcar, suas implicações em 

termos de eficiência e, por fim, foi desenvolvida uma discussão relacionando-as à literatura. 

Dessa forma, as 100 boas práticas apresentadas oferecem uma ferramenta para análise de 

desempenho auxiliando a tomada de decisões gerenciais de produtores de cana-de-açúcar. 

A contribuição deste trabalho é possibilitar um avanço dos estudos relacionados à 

eficiência na produção de cana-de-açúcar com a proposta de boas práticas identificadas para 
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variáveis-chave do processo produtivo agrícola desta cultura e, consequentemente, 

contribuindo para o aumento da eficiência de toda a indústria. Uma contribuição original é a 

categorização das boas práticas apresentadas nas categorias práticas agrícolas, práticas 

gerenciais e práticas relacionadas à inovação e à tecnologia. Essa divisão permite uma análise 

mais apurada acerca da origem de cada boa prática e de como elas podem ser utilizadas na 

produção de cana-de-açúcar. Essa categorização permitiu verificar que o Brasil aparentou um 

perfil mais voltado para as práticas gerenciais, enquanto a Austrália aparentou um perfil mais 

voltado para a tecnologia e para a inovação, o que eventualmente possibilita práticas agrícolas. 

Portanto, é possível concluir que os objetivos desta pesquisa foram atingidos, uma vez 

que foram propostas 100 boas práticas para melhoria da eficiência agrícola na produção de 

cana-de-açúcar (objetivo geral), foi proposto um modelo de eficiência para avaliação da 

performance agrícola de áreas fornecedoras de cana-de-açúcar para as usinas no Brasil, foram 

identificadas onze variáveis relevantes que impactam na performance da produção de cana-de-

açúcar (seis variáveis quantitativas e cinco variáveis qualitativas) e, finalmente, foram 

analisadas as boas práticas de produção de cana-de-açúcar no Brasil e na Austrália. 

Por fim, é possível que executivos, gestores e consultores do setor sucroenergético 

avaliem as boas práticas apresentadas neste estudo sob a ótica da melhoria dos resultados 

relacionados à produção da cana-de-açúcar, uma vez que existem evidências de que elas são 

fundamentais para o aumento da eficiência agrícola, o que deve ser levado em consideração 

com os modelos produtivos da atualidade, considerando que se faz necessário o uso das terras 

disponíveis com maior eficiência e o aumento das fontes de combustíveis renováveis. 

 

7.1. Limitações do estudo 

 

O presente estudo apresenta limitações que devem ser pontuadas nesta seção. 

Inicialmente, foram identificadas restrições provenientes da base de dados utilizada que, 

embora disponha de grande volume de dados, não representa a totalidade das usinas que fazem 

parte da indústria de cana-de-açúcar no Brasil e não possui todas as informações que compõem 

as atividades de produção da cana-de-açúcar. 

Ainda, existe a limitação relacionada à não disponibilidade de uma base de dados da 

produção de cana-de-açúcar na Austrália, que tornou impeditiva uma análise quantitativa de 

naquele país. E finalmente, houve limitação em relação ao número de estudos de caso realizados 

dada a disponibilidade de usinas e de produtores em participarem da pesquisa. 
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7.2. Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como sugestão para futuros estudos, propõe-se a realização de pesquisas em 

profundidade para boas práticas específicas apresentadas no trabalho, possibilitando um maior 

detalhamento ou até mesmo um plano de ação para implementação da mesma no ambiente de 

produção da cana-de-açúcar. Uma sugestão complementar é a elaboração de um programa de 

certificação dos produtores de cana-de-açúcar no país baseados na implementação de boas 

práticas de produção. Esse programa deve aumentar a eficiência operacional, bem como trazer 

benefícios sociais e ambientais para a indústria de cana-de-açúcar no país. 



179 

 

REFERÊNCIAS 

AHMAD, R. Impact of climate change on groundwater fluctuation, root zone salinity and water 

productivity of sugarcane: a case study in lower Chenab canal system of Pakistan. Pakistan 

Journal of Agricultural Sciences, v. 56, n. 2, p. 443–450, 2019.  

 

ALVAREZ-CAMPOS, O. et al. Biochar and mill ash improve yields of sugarcane on a sand 

soil in Florida. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 253, p. 122–130, 2018. 

 

AMARAL, M. A. C. M. et al. Temperatura base e taxa de crescimento de oito variedades de 

cana-de-açúcar. Revista GEAMA, v. 5, p. 21-29, 2019. 

 

AN-VO, D. A. et al. Value of seasonal forecasting for sugarcane farm irrigation planning. 

European Journal of Agronomy, v. 104, p. 37–48, 2019. 

 

AQUINO, G. S. et al. Sugarcane straw management and its impact on production and 

development of ratoons. Industrial Crops and Products, Amsterdam, v. 102, p. 58–64, 2017.  

 

ARAUJO, A. G. et al. Ethanol production from sugarcane bagasse: use of different 

fermentation strategies to enhance an environmental-friendly process. Journal of 

Environmental Management, Amsterdan, v. 234, p. 44–51, 2019.  

 

AUSTRALIA SUGAR MILLING COUNCIL. Sugar industry summary statistics. 

Disponível em: https://asmc.com.au/industry-overview/statistics. [2022] Acesso em: 1 fev. 

2022 

 

BAKIR, H. et al. Understanding flocculation properties of soil impurities present in the factory 

sugarcane supply. Journal of Food Engineering, v. 189, p. 55–63, 2016. 

 

BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W. W. Some models for estimating technical and 

scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, v. 30, n. 9, p. 1078-

1092, 1984. 

 

BATALHA, M. O.; COELHO, F. B. Análise dos cenários para suprimento de defensivos 

agrícolas no complexo da cana-de-açúcar. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão, v. 6, p. 537-

548, 2011. 

 

BEZERRA, J. D. C. et al. Cana-de-açúcar: melhoramento genético e suas finalidades 

forrageiras. Nucleus Animalium, v.10, n.2, 2018 

 

BIGOTT, A. F.; HOY, J. W.; FULTZ, L. M. Soil properties, microbial communities, and 

sugarcane yield in paired fields with short- or long-term sugarcane cultivation histories. 

Applied Soil Ecology, v. 142, p. 166–176, 2019.  

 

BORDONAL, R. O. et al. Sugarcane yield and soil carbon response to straw removal in south-

central Brazil. Geoderma, v. 328, p. 79–90, 2018. 

 

BRANCO, J. E. H. et al. Study of optimal locations for new sugarcane mills in Brazil: 

application of a MINLP network equilibrium model. Biomass and Bioenergy, v. 127, 2019.  



180 

 

 

BRAUNACK, M. V.; MCGARRY, D. Traffic control and tillage strategies for harvesting and 

planting of sugarcane (Saccharum officinarum) in Australia. Soil and Tillage Research, v. 89, 

n. 1, p. 86–102, 2006.  

 

BREXÓ, R. P.; SANT’ANA, A. S. Impact and significance of microbial contamination during 

fermentation for bioethanol production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 73, 

p. 423–434, 2017. 

 

BROWNING, J. Queensland sugar cane railways today. [2019] Disponível em: 

http://www.lrrsa.org.au/LRR_SGRz.htm. Acesso em: 26 set. 2019.  

 

CANEGROWERS. CANEGROWERS annual reports 2018/2019. c2017 Disponível em: 

http://www.canegrowers.com.au/page/about/publications. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

CARLUCCI, F. V. et al. Environmental, field and impurity factors to increase the agricultural 

performance of Brazilian and Australian sugarcane mills. Clean Technologies and 

Environmental Policy, v. 23, p. 2083–2100, 2021. 

 

CARLUCCI, F. V. et al. Proposed best operating practices to improve technical efficiency in 

Brazilian sugar and ethanol plants. International Sugar Journal, v. 121, n. 1441, p. 42–49, 

2019. 

 

CARVAJAL, J.; SARACHE, W.; COSTA, Y. Addressing a robust decision in the sugarcane 

supply chain: introduction of a new agricultural investment project in Colombia. Computers 

and Electronics in Agriculture, v. 157, p. 77–89, 2019.  

 

CAVALCANTI, R. Q. et al. Soil physical and mechanical attributes in response to successive 

harvests under sugarcane cultivation in Northeastern Brazil. Soil and Tillage Research, v. 189, 

p. 140–147, 2019. 

 

CHARNES, C.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making 

units. European Journal of Operational Research, v. 2, p. 429–444, 1978.  

 

CHU, J. et al. DEA-based fixed cost allocation in two-stage systems: Leader-follower and 

satisfaction degree bargaining game approaches. Omega, n. 94, 2019.  

 

COLE, M. et al. The presence and implication of soluble, swollen, and insoluble starch at the 

sugarcane factory and refinery. International Sugar Journal, v. 115, n. 1380, p. 844–851, 

2013.  

 

CONCEIÇÃO, L. L.; SILVA, C. M. O controle biológico e suas aplicações na cultura de cana-

de-açúcar. Campo Digit@l, v.6, p.14-25, 2011. 

 

COOPER, W. W.; SEIFORD, L. M.; TONE, K. Data envelopment analysis: a comprehensive 

text with models, applications, references and DEA-solver software. New York: Springer 

Science, 2007. 

 

CORTEZ, L. A. B. Bioetanol de cana-de-açúcar. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

 



181 

 

CUNHA, G. N; PASQUALETTO, A. Impactos socioeconômicos e ambientais do transporte ao 

processamento da cana-de-açúcar na Região Norte de Goiás. Revista do Desenvolvimento 

Regional, v. 18, n. 4. 2021. 

 

DANTAS, O. M. A. N. A.; FRANCO, M. V. A. Pesquisa exploratória: aplicando instrumentos 

de geraçao de dados – observação, questionário e entrevista. On: CONGRESSO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 13, 2017, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: PUCPR, 2017. p. 14844–14859.  

 

DESPOTIS, D. K.; SMIRLIS, Y. G. Data Envelopment Analysis with imprecise data. 

European Journal of Operational Research, Amsterdam, v. 140, p. 24–36, 2002.  

 

DIEHL, A. A. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: 

Prentice Hall, 2004.  

 

DU, C.; DIAS, L. C.; FREIRE, F. Robust multi-criteria weighting in comparative LCA and S-

LCA: a case study of sugarcane production in Brazil. Journal of Cleaner Production, v. 218, 

p. 708–717, 2019. 

 

DUARTE, A. et al. Proposal of operating best practices that contribute to the technical 

efficiency in Brazilian sugar and ethanol mills. Journal of Cleaner Production, v. 214, p. 173–

184, 2019. 

 

DUC LUONG, N. A critical review on Energy Efficiency and Conservation policies and 

programs in Vietnam. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 52, p. 623–634, 2015.  

 

EFRON, B. Bootstrapping methods: another look at the jacknife. Annals of Statistics, 

Philadelphia, v. 7, n. 1, p. 243-267, 1979.  

 

FANG, L. Stage efficiency evaluation in a two-stage network data envelopment analysis model 

with weight priority. Omega, n. 97, p. 1-12, 2020. 

 

FAO. Faostat. Disponível em: www.fao.org/faostat/en/#data/QC. [2022]. Acesso em 20 mar. 

2022. 

 

FARRELL, M. J. The measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical 

Society, v. 120, n. 3, p. 253–290, 1957.  

 

FERNANDES, A. C. Cálculos na Agroindústria da Cana-de-açúcar. 3. ed. Piracicaba: 

Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil, 2011.  

 

FERRY, N. et al. Plant-insect interactions: molecular approaches to insect resistance. Current 

Opinion in Biotechnology, v. 15, n. 2, p. 155–161, 2004.  

 

GARCIA, M. S.; VILPOUX, O. F.; CEREDA, M. P. Distributed electricity generation from 

sugarcane for agricultural irrigation: a case study from the midwest region of Brazil. Utilities 

Policy, v. 50, p. 207–210, 2018. 

 

GENG, Q. et al. Assessing China’s agricultural water use efficiency in a green-blue water 

perspective: a study based on data envelopment analysis. Ecological Indicators, v. 96, p. 329–

335, 2019. 



182 

 

 

GERARDI, F. et al. O Setor Sucroenergético em 2030 - Dimensões, Investimentos e uma 

Agenda Estratégica. 1. ed. Brasília, DF: Confedereção Nacional das Indústrias, 2017.  

 

GODOY, A. S. Introdução À Pesquisa Qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, p. 57–63, 1995.  

 

GOLANY, B.; YAAKOV, R. An application procedure of DEA. Omega, v. 17, n. 3, p. 237–

250, 1989.  

 

GONÇALVES, E. C. et al. O uso de indicadores de desempenho no processo de gestão de 

empresas familiares: um estudo de caso em uma organização do setor agroindustrial da região 

de Ribeirão Preto-SP. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 7, p. 9428–9457, 2019.  

 

GONG, Y.; LIU, J.; ZHU, J. When to increase firms’ sustainable operations for efficiency? A 

data envelopment analysis in the retailing industry. European Journal of Operational 

Research, v. 277, n. 3, p. 1010–1026, 2019. 

 

GONINO, G. M. R. et al. Fire increases the productivity of sugarcane, but it also generates 

ashes that negatively affect native fish species in aquatic systems. Science of the Total 

Environment, v. 664, p. 215–221, 2019. 

 

GRIGGS, P. D. Global Industry, Local Innovation: the history of cane sugar production in 

Australia, 1820-1995. 1st ed. Bern: Peter Lang; 2011. 

 

GUEDES, W. N.; PEREIRA, F. M. V. Classifying impurity ranges in raw sugarcane using 

laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and sum fusion across a tuning parameter 

window. Microchemical Journal, v. 143, p. 331–336, 2018. 

 

HAMONTS, K. et al. Yellow Canopy Syndrome in sugarcane is associated with shifts in the 

rhizosphere soil metagenome but not with overall soil microbial function. Soil Biology and 

Biochemistry, v. 125, p. 275–285, 2018.  

 

HATAMI-MARBINI, A.; TOLOO, M. Data envelopment analysis models with ratio data: a 

revisit. Computers and Industrial Engineering, v. 133, p. 331–338, 2019.  

 

HIGGINS, A. Scheduling of road vehicles in sugarcane transport: a case study at an Australian 

sugar mill. European Journal of Operational Research, v. 170, n. 3, p. 987–1000, 2006.  

 

HOGARTH, J. R. Evolutionary models of sustainable economic change in Brazil: no-till 

agriculture, reduced deforestation and ethanol biofuels. Environmental Innovation and 

Societal Transitions, v. 24, p. 130–141, 2017. 

 

HUANG, T. et al. Detecting sugarcane borer diseases using support vector machine. 

Information Processing in Agriculture, v. 5, n. 1, p. 74–82, 2018.  

 

IBGE. A Geografia da Cana-de-Açúcar. 1. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.  

 



183 

 

JIANG, H. et al. Early Season Mapping of Sugarcane by Applying Machine Learning 

Algorithms to Sentinel-1A/2 Time Series Data: A Case Study in Zhanjiang City, China. 

Remote Sensing, v. 11, n. 7, p. 861, 2019.  

 

JING, L.; PUTE, W.; YUBAO, W. Assessment of agricultural productive efficiency for Hetao 

Irrigation District based on data envelopment analysis. Transactions of the Chinese Society 

of Agricultural Engineering, v. 30, n. 9, p. 110–118, 2014.  

 

JUNQUEIRA, R. A. R.; MORABITO, R. Modeling and solving a sugarcane harvest front 

scheduling problem. International Journal of Production Economics, v. 213, p. 150–160, 

2019. 

 

KAAB, A. et al. Use of optimization techniques for energy use efficiency and environmental 

life cycle assessment modification in sugarcane production. Energy, v. 181, p. 1298–1320, 

2019.  

 

KAFFASH, S. et al. A Survey of Data Envelopment Analysis Applications in the Insurance 

Industry 1993-2018, European Journal of Operational Research, v.284, n. 3, p. 801-813, 

2020.  

 

KAMBLE, S. S.; GUNASEKARAN, A.; GAWANKAR, S. A. Achieving sustainable 

performance in a data-driven agriculture supply chain: a review for research and applications. 

International Journal of Production Economics, v. 219, p. 179–194, 2020.  

 

KANDULU, J. et al. Estimating economic and environmental trade-offs of managing nitrogen 

in Australian sugarcane systems taking agronomic risk into account. Journal of 

Environmental Management, v. 223, p. 264–274, 2018. 

 

KEEPING, M. G.; KVEDARAS, O. L.; BRUTON, A. G. Epidermal silicon in sugarcane: 

cultivar differences and role in resistance to sugarcane borer Eldana saccharina. 

Environmental and Experimental Botany, v. 66, n. 1, p. 54–60, 2009.  

 

KHEZRIMOTLAGH, D. et al. Data envelopment analysis and big data. European Journal of 

Operational Research, v. 274, n. 3, p. 1047–1054, 2019. 

 

KIANI MAVI, R.; SAEN, R. F.; GOH, M. Joint analysis of eco-efficiency and eco-innovation 

with common weights in two-stage network DEA: a big data approach. Technological 

Forecasting and Social Change, v. 144, p. 553–562, 2019.  

 

KNOX LOVELL, C. A.; PASTOR, J. T.; TURNER, J. A. Measuring macroeconomic 

performance in the OECD: a comparison of European and non-European countries. European 

Journal of Operational Research, v. 87, n. 3, p. 507–518, 1995.  

 

LEMOS, S. V. et al. Análise comparativa entre produtividade agrícola e industrial do setor 

sucroenergético brasileiro nos últimos 10 anos. Custos e @gronegócio on line, v. 12, n. 4, p. 

154–174, 2016.  

 

LEMOS, S. V. et al. Agroindustrial best practices that contribute to technical efficiency in 

Brazilian sugar and ethanol production mills. Energy, v. 177, p. 397–411, 2019. 

 



184 

 

LEMOS, S. V. et al. Framework for improving agro-industrial efficiency in renewable energy: 

examining Brazilian bioenergy companies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 

152; 2021. 

 

LIM, S.; ZHU, J. Primal-dual correspondence and frontier projections in two-stage network 

DEA models. Omega, v. 83, p. 236–248, 2019.  

 

LINS, E. A. M. et al. Análise dos possíveis impactos ambientais causados por 

agrotóxicos em plantio de cana-de-açúcar na cidade de Escada, 

Pernambuco. 4º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, v. 4, 

2021. 

 

LISBOA, I. P. et al. Guidelines for the recovery of sugarcane straw from the field during 

harvesting. Biomass and Bioenergy, v. 96, p. 69–74, 2017. 

 

LISBOA, I. P. et al. Sugarcane straw removal effects on plant growth and stalk yield. Industrial 

Crops and Products, v. 111, p. 794–806, 2018.  

 

LIU, J. S. et al. A survey of DEA applications. Omega, v. 41, n. 5, p. 893–902, 2013.  

 

LIU, W.; WANG, Y. M. Ranking DMUs by using the upper and lower bounds of the normalized 

efficiency in data envelopment analysis. Computers and Industrial Engineering, v. 125, p. 

135–143, 2018. 

 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2005. 

 

MARIN, F. R. et al. On-farm sugarcane yield and yield components as influenced by number 

of harvests. Field Crops Research, v. 240, p. 134–142, 2019.  

 

MARQUARDT, A. et al. Changes in photosynthesis and carbohydrate metabolism in sugarcane 

during the development of Yellow Canopy Syndrome. Functional Plant Biology, v. 43, n. 6, 

p. 523–533, 2016.  

 

MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma reflexão sobre a aplicabilidade em pesquisas no Brasil. 

Revista de Contabilidade e Organizações, v. 2, n. 2, p. 8–18, 2008.  

 

MASOUD, M. et al. An integrated approach to optimise sugarcane rail operations. Computers 

and Industrial Engineering, v. 98, p. 211–220, 2016. 

 

MASOUD, M.; KOZAN, E.; KENT, G. Scheduling techniques to optimise rail operations. In: 

NATIONAL CONFERENCE OF AUSTRALIAN SOCIETY FOR OPERATIONS 

RESEARCH, 20.; INTERNATIONAL INTELLIGENT LOGISTICS SYSTEM 

CONFERENCE, 5., 2012, Gold Coast. [Proceedings]. Gold Coast: ASOR, 2012.  p. 1–10.  

 

MASSOUD, R. et al. Evaluation of physicochemical, microbiological and sensory properties 

of croissants fortified with arthrospira platensis (spirulina). Czech Journal of Food Science, 

v. 34, p. 350-355, 2016. 

 



185 

 

MEHDILOO, M.; PODINOVSKI, V. V. Selective strong and weak disposability in efficiency 

analysis. European Journal of Operational Research, v. 276, n. 3, p. 1154–1169, 2019.  

 

MEIRINHOS, M.; OSÓRIO, A. O estudo de caso como estratégia de investigação em 

educação. EDUSER: revista de educação, v. 2, n. 2, p. 669–674, 2010.  

 

MEZA-PALACIOS, R. et al. Life cycle assessment of cane sugar production: the 

environmental contribution to human health, climate change, ecosystem quality and resources 

in México. Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous 

Substances and Environmental Engineering, v. 54, n. 7, p. 668–678, 2019. 

 

MORAES, M. A. F. D. de; BACCHI, M. R. P.; CALDARELLI, C. E. Accelerated growth of 

the sugarcane, sugar, and ethanol sectors in Brazil (2000-2008): effects on municipal gross 

domestic product per capita in the south-central region. Biomass and Bioenergy, v. 91, p. 116–

125, 2016.  

 

NEVES, M. F. et al. Sistema agroindustrial da cana-de-açúcar: caracterização das transações 

entre empresas de insumos, produtores de cana e usinas. Congresso Brasileiro de Economia 

e Sociologia Rural, v. 36, p. 559-572, 1998. 

 

NOTHARD, B. et al. Cost assessment of the adoption of harvesting best practice (HBP). 

Proceedings of The Australian Society of Sugar Cane Technologists, Mackay, v. 41, p. 497–

506, 2019.  

 

ODECK, J. Statistical precision of DEA and Malmquist indices: a bootstrap application to 

Norwegian gain producers. Omega, London, v. 37, n. 5, p. 1007-1017, 2009. 

 

OLIVEIRA, T. B. A. et al. Tecnologia e custos de produção de cana-de- açúcar : um estudo de 

caso em uma propriedade agrícola. Latin American Journal of Business Management, v. 3, 

n. 1, p. 150–172, 2012.  

 

ÖRKCÜ, H. H. et al. A neutral cross efficiency approach for basic two stage production 

systems. Expert Systems with Applications, v. 125, p. 333–344, 2019.  

 

OUCHIDA, K. et al. Integrated sugarcane farming and sugar milling with selective 

fermentation: a simulation-based approach. Journal of Cleaner Production, v. 236, p. 417–

521, 2019. 

 

PALMA, K. R. et al. Pyrolysis and combustion kinetic study and complementary study of ash 

fusibility behavior of sugarcane bagasse, sugarcane straw, and their pellets - case study of agro-

industrial residues. Energy and Fuels, Washington, v. 33, n. 4, p. 3227–3238, 2019.  

 

PARRA, J. R. P. Biological control in Brazil: an overview. Scientia Agricola, v. 71, n. 5, p. 

420–429, 2014.  

 

PATANE, P. et al. Adoption of practices to mitigate harvest losses : 2017 results. Proceedings 

of The Australian Society of Sugar Cane Technologists, Mackay, v. 41, p. 492-508, 2019. 

 

http://www.fundacaofia.com.br/PENSA/anexos/biblioteca/143200717129_.pdf
http://www.fundacaofia.com.br/PENSA/anexos/biblioteca/143200717129_.pdf


186 

 

PATANE, P.; LANDERS, G.; NORRIS, C. P. Assessing cane and sugar losses utilising world-

class methods. Proceedings of The Australian Society of Sugar Cane Technologists, 

Mackay, v. 41, p. 479–487, 2019.  

 

PATRIZII, V. On network two stages variable returns to scale DEA models. Omega, London, 

n. 97, 2020. 

 

PEÑAFLOR, M. F. G. V.; BENTO, J. M. S. Red-rot infection in sugarcane attenuates the 

attractiveness of sugarcane borer-induced plant volatiles to parasitoid. Arthropod-Plant 

Interactions, v. 13, n. 1, p. 117–125, 2019. 

 

PEREIRA, L. G. et al. Comparison of biofuel life-cycle GHG emissions assessment tools: the 

case studies of ethanol produced from sugarcane, corn, and wheat. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, v. 11, p. 1–12, 2019. 

 

PERIN, V. et al. Sugarcane irrigation potential in Northwestern São Paulo, Brazil, by 

integrating Agrometeorological and GIS tools. Agricultural Water Management, v. 220, p. 

50–58, 2019. 

 

PITAKASO, R.; SETHANAN, K. Adaptive large neighborhood search for scheduling 

sugarcane inbound logistics equipment and machinery under a sharing infield resource system. 

Computers and Electronics in Agriculture, v. 158, p. 313–325, 2019.  

 

PONGPAT, P.; GHEEWALA, S. H.; SILALERTRUKSA, T. An assessment of harvesting 

practices of sugarcane in the central region of Thailand. Journal of Cleaner Production, v. 

142, p. 1138–1147, 2017. 

 

PORTO, N. A. et al. Early prediction of sugarcane genotypes susceptible and resistant to 

Diatraea saccharalis using spectroscopies and classification techniques. Spectrochimica Acta 

- Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, v. 218, p. 69–75, 2019.  

 

PULIGUNDLA, P. et al. A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation. 

Renewable Energy, v. 133, p. 1366–1379, 2019. 

 

QSL. QSL working for you. [2019]. Disponível em: https://www.qsl.com.au . Acesso em: 5 

jan. 2022. 

 

RAFIKOV, M.; SILVEIRA, J. C. On dynamical behavior of the sugarcane borer - parasitoid 

agroecosystem. Ecological Complexity, v. 18, p. 67–73, 2014. 

 

RENOUF, M. A.; PAGAN, R. J.; WEGENER, M. K. Bio-production from Australian 

sugarcane: an environmental investigation of product diversification in an agro-industry. 

Journal of Cleaner Production, v. 39, p. 87–96, 2013. 

 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 

RIVERA, E. C. et al. Effect of temperature on sugarcane ethanol fermentation: kinetic modeling 

and validation under very-high-gravity fermentation conditions. Biochemical Engineering 

Journal, v. 119, p. 42–51, 2017. 

 



187 

 

RODRIGUES, L. D. A cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de 

biocombustíveis: impactos ambientais e o zoneamento agroecológico como ferramenta 

para mitigação. Trabalho de Conclusão de Curso, Faculdade de Engenharia, Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, p.20, 2010. 

 

ROLZ, C.; LEÓN, R. Ethanol fermentation from sugarcane at different maturities. Industrial 

Crops and Products, v. 33, n. 2, p. 333–337, 2011. 

 

RUIZ, J. L.; SIRVENT, I. Performance evaluation through DEA benchmarking adjusted to 

goals. Omega, v. 87, p. 150–157, 2019.  

 

SALGADO JUNIOR, A. P. et al. Análise envoltória de dados ( DEA ) para avaliação da 

eficiência operacional de usinas de cana-de- açúcar. Pesquisa e Desenvolvimento em 

Engenharia de Produção, v. 11, n. 2009, p. 58–73, 2013.  

 

SALGADO JUNIOR, A. P. et al. Investment potential for new sugarcane plants in brazil based 

on assessment of operational efficiency. International Food and Agribusiness Management 

Review, v. 17, n. 2, p. 41–64, 2014.  

 

SALGADO JUNIOR, A. P.; NOVI, J. C. Proposta metodológica: avaliação externa e 

desempenho dos alunos. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, 

Brasilia, DF, v. 30, n. 3, p. 583–618, 2014.  

 

SALLYARDS, M.; JOSEPH, K. USDA Australia Biofuels Annual. 2019. Disponível em: 

http://gain.fas.usda.gov/RecentGAINPublications/BiofuelsAnnual_Buenos 

Aires_Argentina_7-6-2012.pdf. Acesso em: 15 mar. 2022. 

 

SAMSON, P. R.; KOROWI, K.; SALLAM, N. Resistance of Australian sugarcane clones to 

moth and weevil borers in Papua New Guinea. Crop Protection, v. 96, p. 14–21, 2017. 

 

SATOLO, L.; BACCHI, M. Impacts of the Recent Expansion of the Sugarcane Sector on 

Municipal per Capita Income in São Paulo State. ISRN Economics, v. 2013, p. 1–14, 2013.  

 

SCHAFER, J. L. Analysis of Incomplete Multivariate Data. London: Chapman & Hall, 1997. 

 

SCHEEL, H. Undesirable outputs in efficiency valuations. European Journal of Operational 

Research, v. 132, n. 2, p. 400–410, 2001.  

 

SCHEIDL, A. et al. Environmental impacts of mechanization in Brazil's sugar and ethanol 

industry: the cutting, loading, and transportation process case. Environmental Progress & 

Sustainable Energy, Hoboken, v. 34, 1748-1755, 2015.  

 

SCHERER, C. E. M.; PORSSE, A. A. Eficiência produtiva regional da agricultura Brasileira: 

uma análise de fronteira estocástica. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasilia, DF, 

v. 55, n. 2, p. 389–410, 2017.  

 

SEXTON, J.; EVERINGHAM, Y. L.; INMAN-BAMBER, G. A global sensitivity analysis of 

cultivar trait parameters in a sugarcane growth model for contrasting production environments 

in Queensland, Australia. European Journal of Agronomy, v. 88, p. 96–105, 2017. 

 



188 

 

SFORÇA, D. A. et al. Gene duplication in the sugarcane genome: a case study of allele 

interactions and evolutionary patterns in two genic regions. Frontiers in Plant Science, v. 10, 

p. 533, 2019.  

 

SILALERTRUKSA, T.; GHEEWALA, S. H. Land-water-energy nexus of sugarcane 

production in Thailand. Journal of Cleaner Production, v. 182, p. 521–528, 2018. 

 

SIMAR, L.; WILSON, P. W. Sensitivity analysis of efficiency score: how to bootstrap in 

nonparametric frontier models. Management Science, Cattonsville, v. 44, n. 1, p. 49-61, 1998. 

 

SINGELS, A.; PARASKEVOPOULOS, A. L.; MASHABELA, M. L. Farm level decision 

support for sugarcane irrigation management during drought. Agricultural Water 

Management, v. 222, p. 274–285, 2019. 

 

SILVA, G. A. et al. Utilization of a new approach for the potassium concentration of sugarcane 

vinasse by reverse osmosis: case study. International Journal of Environmental Science and 

Technology, Cham, v. 16, p. 6441-6446, 2019. 

 

SINGH, I. et al. Can we not mitigate climate change using seaweed based biostimulant: a case 

study with sugarcane cultivation in India. Journal of Cleaner Production, v. 204, p. 992–

1003, 2018.  

 

SMITHERS, J. Review of sugarcane trash recovery systems for energy cogeneration in South 

Africa. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 32, p. 915–925, 2014.  

 

SNOAD, J. D. ‘ Productivity ’ variation in the Mulgrave district from 1902 to 2018. 

Proceedings of The  Australian Society of Sugar Cane Technologists, Mackay, v. 41, n. 

1996, p. 464–472, 2019.  

 

SONG, M. et al. Share green growth: regional evaluation of green output performance in China. 

International Journal of Production Economics, v. 219, p. 152–163, 2020. 

 

SOTIROS, D.; KORONAKOS, G.; DESPOTIS, D. K. Dominance at the divisional efficiencies 

level in network DEA: the case of two-stage processes. Omega, v. 85, p. 144–155, 2019.  

 

SOUSA, E. L. L.; MACEDO, I. C. Etanol e Bioeletricidade. São Paulo: Luc Projetos de 

Comunicação, 2010.  

 

SUGAR RESEARCH AUSTRALIA. [Homepage]. [2022]. Disponível em: 

https://sugarresearch.com.au. Acesso em: 8 jan. 2022.  

 

SUGAR RESEARCH AUSTRALIA. [SmartCane Plant Cane-Establishment and 

Management] [2022] Disponível em: 

https://sugarresearch.com.au/sugar_files/2017/03/SmartCane-Plant-Cane-Establishment-and-

Management.pdf. Acesso em: 04 mai. 2021. 

 

TRAN, T. H. et al. Integrating slacks-based measure of efficiency and super-efficiency in data 

envelopment analysis. Omega, v. 85, p. 156–165, 2019.  

 



189 

 

TRIVIÑOS, A. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

ULLAH, A. et al. Efficiency analysis of sugarcane production systems in Thailand using data 

envelopment analysis. Journal of Cleaner Production, v. 238, 2019. 

 

UNIÃO DA INDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR. [Homepage]. [2019] Disponível em: 

http://www.unica.com.br/. Acesso em 15 fev. 2022. 

 

VAFAEI, N. et al. Data normalisation techniques in decision making: case study with TOPSIS 

method. International Journal Information and Decision Sciences, v. 10, n. 1, 2018. 

 

VENANZI, D. et al. Aplicação Das Ferramentas Da Qualidade Na Solução De Problemas No 

Processo Produtivo De Uma Empresa Abc- Estudo De Caso. Revista Científica Hermes - 

FIPEN, v. 22, p. 583, 2018.  

 

VIEIRA, V. A. As tipologias , variações e características da pesquisa de marketing. Revista da 

FAE, v. 5, p. 61–70, 2002.  

 

WANG, F. et al. Effect of Sugarcane Chopper Harvester Extractor Parameters on Impurity 

Removal and Cane Losses. IFAC-PapersOnLine, v. 51, n. 17, p. 292–297, 2018.  

 

WANG, Q.; WU, Z.; CHEN, X. Decomposition weights and overall efficiency in a two-stage 

DEA model with shared resources. Computers and Industrial Engineering, v. 136, n. 24, p. 

135–148, 2019.  

 

WANG, Z.; FENG, C. A performance evaluation of the energy, environmental, and economic 

efficiency and productivity in China: an application of global data envelopment analysis. 

Applied Energy, v. 147, p. 617–626, 2015.  

 

WHITE, W. H. et al. Re-evaluation of sugarcane borer (Lepidoptera: Crambidae) bioeconomics 

in Louisiana. Crop Protection, v. 27, n. 9, p. 1256–1261, 2008.  

 

WILSON, B. E. et al. Susceptibility and yield response to sugarcane borer (Lepidoptera: 

Crambidae) infestation among sugarcanes and sorghums with potential for bioethanol 

production. Crop Protection, v. 113, p. 15–21, 2018. 

 

XIE, L. et al. Optimisation and finite element simulation of the chopping process for chopper 

sugarcane harvesting. Biosystems Engineering, v. 175, p. 16–26, 2018. 

 

YAMAKAWA, C. K. et al. Study of influence of yeast cells treatment on sugarcane ethanol 

fermentation: operating conditions and kinetics. Biochemical Engineering Journal, v. 147, p. 

1–10, 2019. 

 

YIN, P. et al. A DEA-based two-stage network approach for hotel performance analysis: an 

internal cooperation perspective. Omega, London, v. 93, 2020.  

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 



190 

 

YUGUDA, T. K. et al. Incorporating water loss from water storage and conveyance into blue 

water footprint of irrigated sugarcane: A case study of Savannah Sugar Irrigation District, 

Nigeria. Science of the Total Environment, v. 715, 2020. 

 

ZACURA FILHO, G.; PICCIRILLI, J. P. O Processo de Fabricação do Açúcar e Álcool 

Desde a Lavoura da Cana até o Produto Acabado. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2012.  

 

ZHANG, J.; WU, Q.; ZHOU, Z. A two-stage DEA model for resource allocation in industrial 

pollution treatment and its application in China. Journal of Cleaner Production, v. 228, p. 

29–39, 2019.  

 

ZHU, J. Imprecise data envelopment analysis (IDEA): a review and improvement with an 

application. European Journal of Operational Research, v. 144, n. 3, p. 513–529, 2003.  

 

ZU, Q. et al. Spatio-temporal distribution of sugarcane potential yields and yield gaps in 

Southern China. European Journal of Agronomy, v. 92, p. 72–83, 2018.  

 



191 

 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA DO ESTUDO DE CASOS 

 

Introdução ao estudo de caso e finalidade do protocolo; 

Este protocolo tem a função de orientar o pesquisador quanto aos procedimentos a serem 

desenvolvidos durante o estudo de múltiplos casos na forma de um guia com as orientações 

respectivamente acatadas, de forma a atender os objetivos desta tese. 

 

Procedimentos de coleta de dados 

Locais a serem visitados: 

Usinas e produtores individuais de cana-de-açúcar 

Plano de coleta de dados: 

- Espera-se encontrar respostas que permitam a identificação de práticas agrícolas que geram 

impacto na eficiência da produção de cana-de-açúcar de acordo com o modelo proposto. 

Antes de ir ao local de entrevista o pesquisador deve conferir: 

- Data e horário da entrevista; 

- Deslocamento até a empresa, com o período de 1 a 2 dias em cada usina; 

- Dados gerais das usinas; 

- Nome da pessoa que fará a recepção; 

- Material necessário para a pesquisa (roteiro de entrevista e questionário impressos, caneta, 

prancheta, gravador, filmadora e/ou máquina fotográfica). 

  

Entrevista semiestruturada: 

- Solicitar local adequado para a entrevista; 

- Solicitar visita nas operações agrícolas; 

- Explicar o objetivo da pesquisa e que o entrevistado, a qualquer momento, possa solicitar 

esclarecimentos sobre o trabalho; 

- Deixar explícito a confidencialidade das informações e o anonimato dos entrevistados; 

- Solicitar autorização para filmagens, fotografia e gravação das entrevistas; 

 

Esboço do relatório de estudo de caso 

- Data da visita, cargo dos entrevistados, formação e experiência no ramo; 

- Dados das usinas e dos produtores, local, capacidade, produção na última safra e idade; 

- Estrutura organizacional da área agrícola no caso das usinas; 

- Quantidade de pessoas ligadas ao processo, formação, experiência no ramo; 

- Descrever todo o processo de operação referente às variáveis estudadas; 

- Descrever os indicadores de desempenho utilizados; 

- Descrever o processo de tomada de decisão para cada variável; 

- Descrever a tecnologia utilizada nos processos; 

- Descrever os pontos fortes e fracos dos processos; 

 

Questões de estudo de caso 

Questões se encontram no roteiro semiestruturado para entrevista no Apêndice C. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA DE CAMPO 

 

Nome da Variável Referencial Teórico Perguntas para Especialista Microindicador  

Chuva (mm semanal) 

An-Vo et al. (2019); Marin et al. 

(2019); Perin et al. (2019); 

Singels, Paraskevopoulos, 

Mashabela (2019); Silalertruksa, 

Gheewala (2018) 

Como o volume de chuvas influencia a 

atividade agrícola? Qual a importância dele 

para a usina? Quais seriam as boas práticas 

para este indicador? 

Influência da chuva no plantio e crescimento da cana 

Influência da chuva nas atividades de colheita da cana 

Irrigação 

Umidade do ar (%) 

An-Vo et al. (2019); Marin et al. 

(2019); Perin et al. (2019); 
Singels, Paraskevopoulos, 

Mashabela (2019); Silalertruksa, 

Gheewala (2018) 

Como a umidade do AR influencia no ATR 

Total ou na quantidade de impurezas? Quais 
as atividades realizadas que possibilitam uma 

maior umidade do ar? 

Influência no plantio e crescimento da cana-de-açúcar 

Influência nas atividades de colheita da cana-de-açúcar 

Cana picada entregue 

(%) 

Xie et al. (2018); Wang et al. 

(2018); Aquino et al. (2017); 

Lisboa et al. (2017) 

Quais os principais fatores a serem 

controlados para que se tenha um percentual 

de cana picada entregue acima de 99%? Como 

a tecnologia, a mão de obra e a matéria prima 

podem influenciar neste processo? 

Configurações da colhedora 

Velocidade da colhedora 

Velocidade dos extratores primários e secundários 

Tempo de entrega da 

cana (h) 

Branco et al. (2019); Pitakaso e 

Sethanan (2019); Carvajal, 

Sarache e Costa (2019); 

Junqueira, Morabito (2019); 

Massoud et al. (2016) 

Como o tempo de entrega influencia no ATR 

Total? A velocidade de colheita e de entrega 

influenciam no ATR ou em impurezas? Quais 

índices de produtividade são afetados pelo 

tempo de entrega da cana? 

Processo logístico 

Tipos de transporte da cana 

Sistema de gestão logístico 

Influência de imprevistos que acontecem no campo. 

Bastonete no vinho 

bruto  

(x105/ml) 

Yamakawa et al. (2019); De 

Araujo et al. (2019); Puligundla et 
al. (2019); Ouchida, et al. (2018); 

Rivera et al. (2017); Brexó, 

Sant'ana (2017); Rolz, León 

(2011) 

Como a concentração de bastonetes no vinho 
bruto influencia no ATR Total ou na 

quantidade de impurezas? Quais as atividades 

realizadas que possibilitam uma maior 

concentração de bastonetes? 

Controle de temperatura do mosto 

Assepsia do processo de fermentação 

Broca (%) 

Porto et al. (2019); Wilson et al. 

(2018); Huang et al. (2018); 

Samson, Korowi, Sallam (2017); 

Rafikov, Silveira (2014); 

Keeping, Kvedaras, Bruton 

(2009), White et al. (2008) 

Como o percentual de broca está relacionado 

com as variáveis ATR Total e quantidade de 

impurezas minerais e vegetais? Quais são as 

atividades necessárias para minimização do 

percentual de broca? 

Controle cultural da broca 

Controle biológico da broca 

Controle químico da broca 

 



193 

 

Nome da Variável Referencial Teórico Perguntas para Especialista Microindicador  

ATR Total 

(toneladas) 

Gonino et al. (2019); Marín et al. 

(2019); Cavalcanti et al. (2019); 

Zu et al. (2018); Alvarez-Campos 

et al. (2018); Lisboa et al. (2018); 

Bordonal et al. (2018) 

Quais os fatores que influenciam na 

maximização do total de ATR produzido por 

hectare? Quais são as atividades realizadas na 

produção agrícola que exercem influência 

sobre esse indicador? 

Aumento do teor de açúcar na cana  

(aumento da qualidade da cana colhida) 

Aumento do volume de cana-de-açúcar colhida por hectares 

(aumento da quantidade de cana colhida) 

Impureza vegetal 

(kg/ton) 

Wang et al. (2018); Guedes, 

Pereira (2018); Hakan Bakir et al. 

(2016); Smithers (2014); 

Quais os fatores que influenciam na 

minimização da quantidade de impurezas 

vegetais por tonelada de cana colhida? Quais 

são as atividades realizadas na produção 

agrícola que exercem influência sobre essa 

variável? 

Influência do plantio nas impurezas vegetais (kg/ton) 

Influência da colheita nas impurezas vegetais (kg/ton) 

Impureza mineral 
(kg/ton) 

Wang et al. (2018); Guedes, 
Pereira (2018); Hakan Bakir et al. 

(2016); Smithers (2014); 

Quais os fatores que influenciam na 
minimização da quantidade de impurezas 

minerais por tonelada de cana colhida? Quais 

são as atividades realizadas na produção 

agrícola que exercem influência sobre essa 

variável? 

Influência do plantio nas impurezas minerais (kg/ton) 

Influência da colheita nas impurezas minerais (kg/ton) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

 

  

Nome da Variável Agente Entrevistado Perguntas 

Chuva (mm semanal) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália 

Como o volume de chuva influencia o plantio? 

Como a chuva influencia no ATR da cana-de-açúcar? 

Como a chuva exerce influência na decisão gerencial da área a ser colhida? 

Como influencia na capacidade da colhedora em trazer impurezas minerais e vegetais? 

Como o volume de chuva influencia na colheita? 

Existe alguma mudança a colhedora em virtude do volume de chuva? 

Após interrompida a colheita por conta da chuva, como é tomada a decisão para retorno da colheita? 

É realizado algum tipo de irrigação? Como funciona o processo e qual a influência na cana? 

Umidade do ar (%) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália 

Como a umidade do ar influencia a escolha da variedade genética da cana? 

Como a umidade do ar exerce influência nas atividades de plantio e crescimento da cana? 

Como a umidade do ar exerce influência nos maquinários e na tecnologia para colheita da cana? 

Como a decisão de colheita é influenciada de acordo com a umidade do ar? 

Como é possível minimizar impurezas minerais e vegetais quando existe alta umidade do ar? 

Cana picada entregue 

(%) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália 

Qual o tipo de colhedora e quais as suas especificações técnicas? 

Como é feito o treinamento, capacitação e remuneração do motorista responsável? 

Como é feito o controle de tráfego? GPS? 

Existe alguma restrição em relação à velocidade? 

Como é feita a configuração dos extratores? 

De quem é a responsabilidade pela configuração dos extratores e como funciona a capacitação do mesmo? 

Tempo de entrega da 

cana (h) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália 

Como funciona o processo e quais os desafios para minimizar o tempo de entrega da cana? 

Descreva o processo logístico utilizado. 

Quais os tipos de transporte utilizados? 

O serviço de transporte é próprio ou terceirizado? 

É utilizado algum tipo de sistema de gerenciamento logístico? 

Como ele funciona e como ele contribui para a diminuição do tempo de entrega da cana? 

Caso haja a quebra de algum equipamento como funciona o reparo do mesmo? 

Com que frequência isso acontece? Esse processo influencia no tempo de entrega da cana? 

Como é realizado o abastecimento de combustível no campo? 

Como esse processo influencia no tempo de entrega da cana? 
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Nome da Variável Agente Entrevistado Perguntas 

Bastonete no vinho bruto 

(x105/ml) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

Como é realizado o controle da temperatura? 

Como é realizado o treinamento da equipe responsável pelo controle da temperatura do mosto? 

Quais são as atividades realizadas para garantir a assepsia do processo de fermentação? 

O que é considerado como admissível em perda indeterminada? 

Broca (%) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

A usina utiliza plantio de variedades resistentes ou tolerantes à broca? 

A usina faz eliminação de plantas hospedeiras próximas ao canavial? 

A usina faz moagem rápida após o corte (t entrega cana)? 

A usina faz corte de cana sem desponte? 

A usina faz uso de algum tipo de controle biológico para controle de praga? Como acontece esse processo? 

A usina faz uso de controle por meio de pulverização de triflumuron, lufenuron, fipronil ou algum outro 

tipo de produto direcionada para a região do palmito? 

Como acontece esse processo? 

ATR Total (toneladas) / 
Área plantada (hectares) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 
de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália 

Como a rotação de culturas influencia? 

Que tipo de cultura é plantada no momento da renovação do canavial? 

Como as atividades de preparação e manejo de solo influenciam? 

Plantio direto? Quais são as atividades realizadas? 

Como a variedade genética influencia? Como a mesma é determinada? 

Quantos tipos varietais diferentes são utilizados? 

Como fatores edafoclimáticos influenciam? Quais são as particularidades de clima e solo da região 

produtora? Quais são as atividades desenvolvidas a esse respeito? 

Como os defensivos agrícolas influenciam? 

Quais são os principais produtos utilizados? Como são definidas as aplicações e quantidades? 

Como o controle de tráfego influencia? 

Quais são as boas práticas que os motoristas de colhedoras devem seguir para realização da colheita? 

Como a variedade genética influencia? Como a mesma é determinada? 

Quantos tipos varietais diferentes são utilizados? 

Como fatores edafoclimáticos influenciam? Quais são as particularidades de clima e solo da região 

produtora? Quais são as atividades desenvolvidas a esse respeito? 
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Nome da Variável Agente Entrevistado Perguntas 

Impureza vegetal 

(kg/ton) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

De que forma o manejo do solo interfere na quantidade de impurezas? 

A variedade genética da cana exerce alguma influência? 

Como o tipo de plantio (manual ou mecanizado) influencia na quantidade de impureza vegetal? 

Qual a influência da colhedora na quantidade de impurezas vegetais? Quais são as configurações da 

colhedora ou as atividades desempenhadas pelo motorista para redução das impurezas? 

Qual a influência da umidade do solo? De que forma a chuva pode interferir nesse processo? Quais são as 

atividades que os produtores devem realizar para minimizar as impurezas nesse caso? 

Qual a influência do motorista da colhedora na redução de impurezas vegetais? 

Impureza mineral 

(kg/ton) 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

De que forma o manejo do solo interfere na quantidade de impurezas? 

A variedade genética da cana exerce alguma influência? 

Como o tipo de plantio (manual ou mecanizado) influencia na quantidade de impureza mineral? 

Qual a influência da colhedora na quantidade de impurezas vegetais? Quais são as configurações da 

colhedora ou as atividades desempenhadas pelo motorista para redução das impurezas? 

Qual a influência da umidade do solo? De que forma a chuva pode interferir nesse processo? Quais são as 

atividades que os produtores devem realizar para minimizar as impurezas neste caso? 

Qual a influência do motorista da colhedora na redução de impurezas minerais? 

Variedade genética da 

cana 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

Como funciona o processo de escolha da variedade genética? 

Como os responsáveis por essa decisão coletam as informações necessárias? 

Como a escolha da variedade genética influencia no ATR Total? 

Como a escolha da variedade genética influencia na minimização de impurezas? 

Atividades agrícolas de 

cultivo 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

Como funciona o processo de avaliação das necessidades da terra? 

Como funciona o processo de aquisição e aplicação dos defensivos agrícolas? 

Como os defensivos agrícolas influenciam na maximização do ATR Total? 

Como os defensivos agrícolas influenciam na minimização de impurezas? 
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Nome da Variável Agente Entrevistado Perguntas 

Renovação do canavial 

 

Produtor de cana no Brasil, 

Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

Como é tomada a decisão relacionada à renovação do canavial? 

Como a renovação do canavial influencia na maximização do ATR Total? 

Como a renovação do canavial influencia na minimização de impurezas minerais? 

Como a renovação do canavial influencia na minimização de impurezas vegetais? 

Como é feita a renovação do canavial na área produtiva? 

Fatores edafoclimáticos 

Produtor de cana no Brasil, 
Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália  

Como as decisões são tomadas no que diz respeito às questões climáticas? 

Como as condições climáticas influenciam na maximização do ATR Total? 

Como as condições climáticas influenciam na minimização de impurezas? 

Como as decisões são tomadas no que diz respeito às condições de solo? 

Como as condições de solo influenciam na maximização do ATR Total? 

Como as condições de solo influenciam na minimização de impurezas? 

Sistemas de irrigação 

Produtor de cana no Brasil, 
Responsável produção agrícola 

de usina no Brasil e Produtor de 

cana na Austrália 

Como é realizada a irrigação na área produtiva? 

Como o sistema de irrigação adotado influencia na maximização do ATR Total? 

Como o sistema de irrigação adotado influencia na minimização de impurezas minerais? 

Como o sistema de irrigação adotado influencia na minimização de impurezas vegetais? 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE D – TODAS AS VARIÁVEIS EXISTENTES NA BASE DE DADOS 
 

1 SAFRA 34 ATR (KG/T) 

2 ESTADO 35 ATR TOTAL (TON) 

3 CLASSIFICAÇÃO PORTE USINA 36 DEXTRANA CANA (MG/L/BRIX) 

4 ATR (KG/TON) 37 % ÁLCOOL CANA NA BASE BRIX 

5 CANA MOÍDA (TON) 38 ACIDEZ CANA PRENSA (G H2SO4/L) 

6 ATR TOTAL (TON) 39 PH CANA PRENSA 

7 AÇÚCAR PRODUZIDO (TON) 40 PUREZA CANA PRENSA (%) 

8 ÁLCOOL PRODUZIDO (M³) 41 PUREZA CANA DIGESTOR (%) 

9 IMPUREZAS MINERAIS (KG/T) 42 AMIDO GERAL CANA (MG/L/BRIX) 

10 IMPUREZAS VEGETAIS (KG/T) 43 BROCA (%) 

11 PRODUTIVIDADE CANA (T/HECTARE) 44 P2O5 (MG/L) 

12 ÁREA PLANTADA (HECTARES) 45 % CANA AMOSTRADA 

13 COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MWH) 46 EFETIVIDADE ENTREGA DE CANA 

14 CAPACIDADE DE COGERAÇÃO DE ENERGIA (MW) 47 % TEMPO APROV. GERAL 

15 CHUVA (MM SEMANAL) 48 % TEMPO APROV. AGRÍCOLA 

16 % CANA PICADA ENTREGUE 49 % TEMPO APROV. CHUVA 

17 TEMPO ENTREGA POND. GERAL (H) 50 % TEMPO APROV. INDÚSTRIA 

18 TEMPO ENTREGA INT. QUEIM. (H) 51 FREQUÊNCIA DE PARADAS 

19 TEMPO ENTREGA INT. CRUA (H) 52 FREQ. PARADAS POR MOENDAS 

20 TEMPO ENTREGA PIC. QUEIM. (H) 53 CANA MOÍDA (T/H) 

21 % CANA ENTRADA 0 - 48 HORAS 54 ART (T/H) 

22 % CANA ENTRADA 48 - 72 HORAS 55 FIBRA (T/H) 

23 % CANA ENTRADA >72 HORAS 56 TEMPERATURA ÁGUA EMBEBIÇÃO (ºC) 

24 TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE (ºC) 57 EMBEBIÇÃO % FIBRA 

25 TEMPERATURA MÍN. AMBIENTE (ºC) 58 EXTRACÃO TOTAL (% ART) 

26 UMIDADE RELATIVA DO AR 59 % ART DA CANA ENSACADO 

27 IMPUREZAS MINERAIS (KG/T) 60 TEMP. AQUECEDOR ÁLCOOL (ºC) 

28 IMPUREZAS VEGETAIS (KG/T) 61 TEMP. DECANTADOR ÁLCOOL (ºC) 

29 UMIDADE DIGESTOR (%) 62 TEMP. AQUECEDOR AÇÚCAR (ºC) 

30 OPEN-CELL DESFIBR. PCTS (%) 63 TEMP. DECANTADOR AÇÚCAR (ºC) 

31 AR % CANA ANALISADO (%) 64 CONSUMO CAL (G/SACA AÇÚCAR) 

32 ART % CANA DIGESTOR (%) 65 SULFITO CALDO SULFITADO (MG/L) 

33 FIBRA % CANA DIGESTOR (%) 67 TORTA (KG/T CANA) 

34 FIBRA % CANA PRENSA 68 TORTA ART PERDIDO (% ART CANA) 

35 POL % CANA DIGESTOR 70 MOSTO IMPUREZAS (%) 

36 POL % CANA PRENSA 72 MOSTO TEMPERATURA (ºC) 
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73 MOSTO SULFITO (MG/L) 113 PERDA VINHACA (% ALC PROD.) 

74 MOSTO ART (%) 114 PERDA FLEGMACA (% ALC. PROD) 

75 MOSTO PUREZA (%) 115 AÇÚCAR PRODUZIDO (T) 

76 MOSTO ACIDEZ (G H2SO4/L) 116 AÇÚCAR PRODUZIDO (KG) 

77 MOSTO FÓSFORO (MG/L) 117 ÁLCOOL PRODUZIDO (M³) 

78 MOSTO TEMPO ALIMENTAÇÃO (H) 118 ÁLCOOL PRODUZIDO (L) 

79 MOSTO % VOLUME CUBA 119 RECUPERADO % ALCOOL CO2 

80 MOSTO VAZÃO (M³/H) 120 RENDIMENTO DESTILAÇÃO (%) 

81 MOSTO % ÁLCOOL (NA BASE BRIX) 121 RENDIMENTO FERMENTAÇÃO (%) 

82 MEL F. PÓS CENT-ACIDEZ/BRIX 122 RENDIMENTO GERAL DESTILARIA (%) 

83 MEL F. PÓS CENT - PUREZA (%) 123 RECUPERADO TOTAL CORRIGIDO (%) 

84 MEL F. POS TQ-ACIDEZ/BRIX 124 RECUPERADO TOTAL (%) 

85 MEL F. PÓS TQ - PUREZA (%) 125 RECUPERADO FABRICA AC.(SJM) (%) 

86 MOSTO UFC X 10^2/ML 126 PRODUTIVIDADE ÁLCOOL (L/T) 

87 MEL F. PÓS CENT UFCX 10^4/ML 127 PRODUTIVIDADE AÇÚCAR (KG/T) 

88 MEL F.S.C. PÓS-TQ UFCX10^4/ML 128 CANA PROCESSADA TOTAL (TON) 

89 LEV. TRAT.ÁGUA DIL.UFCX10^1/ML 129 PRODUTIVIDADE CANA (T/HECTARE) 

90 VINHO BRUTO BASTONETESX10^5/ML 130 QUANTIDADE DE HECTARES PLANTADOS 

91 VINHO BRUTO TEMP. MÁXIMA (ºC) 131 PERDAS AGUAS DE LAVAGEM (%) 

92 VINHO BRUTO LEVEDO (%) 140 PERDAS MULTIJATOS (%) 

93 VINHO BRUTO VIABILIDADE (%) 141 PERDAS MULTIJATO EVAPOR. (%) 

94 VINHO BRUTO ART (%) 142 PERDAS MULTIJATO VÁCUOS (%) 

95 VINHO BRUTO ÁLCOOL (%) 143 PERDAS MULTIJATO FILTROS (%) 

96 VINHO BRUTO N. AMONIACAL (PPM) 144 PERDAS MULTIJ VÁCUO+EVAPOR (%) 

97 VINHO BRUTO ACIDEZ SULFURICA (G H2SO4/L) 145 PERDAS AGUAS RESIDUAIS (%) 

98 TEMPO FERMENTAÇÃO (H) 146 PERDAS INDETERMINADAS (%) 

99 TEMPO ESPERA CENTRÍFUGA (H) 147 DISPERSANTE (G/L) 

100 AGLOMERAÇÃO % FERMENTAÇÃO (%) 148 ANTIESPUMANTE (G/L) 

101 GLICEROL % ART MOSTO 149 ANTIBIOTICOS (MG/L) 

102 BIOMASSA TOTAL % ART MOSTO 150 CONSUMO ACIDO (GH2SO4/ L ALC.) 

103 ACIDEZ PRODUZIDA % ART MOSTO 151 DIÓXIDO DE CLORO (MG/L) 

104 LEV. TRAT. PH LEVEDO 152 ENXOFRE CLARIFIC. (G/SACA) 

105 LEV. TRAT. CONS. G H2SO4/L CUB 153 ELETRODO OU ARAME (G/T) 

106 LEV. TRAT. TEMPO TRAT.GERAL(H) 154 MIX % ART CALDO 

107 LEV. TRAT. TEMPO TRAT.ÁCIDO(H) 155 POL AÇÚCAR 

108 LEV. TRAT. ÁLCOOL (%) 156 UMIDADE AÇÚCAR (%) 

109 LEV. TRAT. LEVEDO (%) 157 COR AÇÚCAR 

110 LEV. TRAT. ACIDEZ (G H2SO4/L) 158 CINZAS AÇÚCAR 

111 % LEVEDO NO LEITE (CREME) 159 PONTOS PRETOS AÇÚCAR 

112 % LEVEDO VINHO APÓS VOLANTE 160 PARTÍC. MAGNÉTIZÁVEIS AÇÚCAR 
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161 RESÍDUOS INSOLÚVEIS AÇÚCAR   

162 GRANULOMETRIA CV AÇÚCAR (%)   

163 GRANULOMETRIA AM AÇÚCAR (MM)   

164 DEXTRANA AÇÚCAR (MG/L)   

165 AMIDO AÇÚCAR (MG/L)   

166 POLISSACARÍDEOS AÇÚCAR (MG/L)   

167 FILTRABILIDADE AÇÚCAR   

168 SULFITO AÇÚCAR (MG/L)   

169 PH CALDO DOSADO   

170 PH CALDO SULFITADO   

171 PH CALDO DECANTADO   

172 PH CALDO CLARIFICADO   

173 PH XAROPE SIMPLES   

174 ACIDEZ CALDO DOSADO (BASE BRIX)   

175 ACIDEZ CALDO DECANT (BASE BRIX)   

176 ACIDEZ CALDO CLARIF (BASE BRIX)   

177 ACIDEZ CLD PRÉ-EVAP (BASE BRIX)   

178 ACIDEZ XAROPE SIMPL (BASE BRIX)   

179 PUREZA CALDO DECANTADO (%)   

180 PUREZA XAROPE SIMPLES (%)   

181 PUREZA MASSA A (%)   

182 PUREZA MAGMA B (%)   

183 PUREZA MASSA B (%)   

184 PUREZA MEL RICO (%)   

185 PUREZA MEL POBRE (%)   

186 BRIX XAROPE SIMPLES (%)   

187 BRIX MASSA A (%)   

188 BRIX MASSA B (%)   

189 BRIX MEL RICO (%)   

190 BRIX MEL POBRE   

191 BRIX MEL FINAL (%)   

192 TURBIDEZ CALDO DECANTADO   

193 COR XAROPE SIMPLES   

194 COR XAROPE FLOTADO   

195 COR MAGMA A   

196 RETENÇÃO DE SÓLIDOS NO LODO (%)   

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE E - DADOS PARA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR 

DMU 
  

SAFRA 
ÁREA PLANTADA 

(HECTARES) 

ATR TOTAL 

(TONELADAS) 

1/IMPUREZAS MINERAIS 

(TONELADAS) 

1/IMPUREZAS VEGETAIS 

(TONELADAS) 

1 2013/2014 73.449,97 958.594,43 18,31 1,43 

2 2014/2015 77.663,78 916.437,82 36,56 2,02 

3 2015/2016 25.304,32 244.899,17 174,18 7,48 

4 2016/2017 13.868,08 172.342,47 65,83 7,82 

5 2016/2017 21.263,62 274.519,90 130,96 10,87 

6 2016/2017 11.403,28 132.239,19 181,76 16,47 

7 2016/2017 39.550,15 392.673,44 56,70 11,59 

8 2014/2015 43.509,38 561.140,15 42,04 3,08 

9 2016/2017 36.088,76 462.687,45 23,86 3,51 

10 2012/2013 76.097,93 935.773,86 20,84 1,57 

11 2016/2017 81.737,96 922.237,42 23,01 1,76 

12 2012/2013 24.659,48 309.818,38 46,55 9,78 

13 2013/2014 20.015,43 248.586,24 59,41 7,59 

14 2013/2014 22.769,62 283.724,05 59,08 5,24 

15 2013/2014 115.377,04 853.356,89 8,18 2,58 

16 2013/2014 38.428,90 477.188,89 34,97 3,62 

17 2015/2016 79.959,90 897.318,28 19,75 1,66 

18 2016/2017 41.461,95 513.915,86 37,12 3,13 

19 2013/2014 41.507,42 509.187,75 37,95 4,40 

20 2015/2016 28.400,26 346.445,44 25,30 5,33 

21 2016/2017 32.135,87 387.860,27 22,24 5,52 

22 2013/2014 25.279,24 298.255,25 40,88 7,90 

23 2013/2014 26.679,05 313.952,33 23,24 6,63 

24 2016/2017 64.917,17 767.961,00 23,07 2,38 

25 2014/2015 141.509,75 862.162,05 9,40 1,33 

26 2014/2015 29.809,52 341.577,31 63,20 9,92 

27 2016/2017 13.277,33 127.350,42 61,56 14,61 

28 2016/2017 28.722,63 332.836,59 48,96 5,10 

29 2013/2014 61.874,78 720.980,18 23,67 2,23 
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DMU 
 

SAFRA 
ÁREA PLANTADA 

(HECTARES) 

ATR TOTAL 

(TONELADAS) 

1/IMPUREZAS MINERAIS 

(TONELADAS) 

1/IMPUREZAS VEGETAIS 

(TONELADAS) 

30 2014/2015 27.564,07 315.495,81 76,73 7,28 

31 2012/2013 41.290,38 473.017,87 45,73 4,65 

32 2015/2016 28.482,40 323.587,12 50,40 4,45 

33 2012/2013 24.516,20 277.411,36 47,15 6,27 

34 2013/2014 27.764,03 275.118,98 83,01 11,45 

35 2013/2014 27.017,08 304.452,65 60,39 6,72 

36 2014/2015 65.391,87 739.189,11 30,62 2,54 

37 2012/2013 59.962,17 596.250,56 24,45 5,35 

38 2012/2013 91.669,23 628.446,91 27,87 4,63 

39 2012/2013 41.631,25 459.866,99 41,11 4,61 

40 2015/2016 44.602,17 491.436,85 29,85 2,81 

41 2013/2014 27.209,24 297.577,88 38,03 5,41 

42 2014/2015 146.779,18 268.258,47 26,79 10,87 

43 2015/2016 61.785,50 669.118,14 26,44 2,71 

44 2013/2014 56.700,81 611.533,08 24,18 4,04 

45 2016/2017 32.366,55 346.847,44 47,81 7,68 

46 2012/2013 24.158,73 255.870,98 53,94 7,84 

47 2015/2016 41.596,15 442.719,03 31,73 3,67 

48 2012/2013 25.961,22 274.440,24 36,72 3,78 

49 2014/2015 47.240,23 496.325,94 26,85 3,03 

50 2012/2013 61.754,49 645.721,22 30,58 2,95 

51 2013/2014 103.352,56 713.703,66 17,52 2,12 

52 2014/2015 25.357,15 262.245,38 53,54 7,17 

53 2012/2013 20.213,08 200.560,92 75,32 10,43 

54 2016/2017 22.257,34 226.253,80 52,86 4,84 

55 2013/2014 24.564,09 247.235,21 59,15 6,01 

56 2013/2014 39.552,28 399.865,90 22,41 4,55 

57 2013/2014 26.202,02 263.641,02 60,44 7,57 

58 2013/2014 41.017,57 412.605,39 31,92 4,81 

  



203 

 

DMU 
 

SAFRA 
ÁREA PLANTADA 

(HECTARES) 

ATR TOTAL 

(TONELADAS) 

1/IMPUREZAS MINERAIS 

(TONELADAS) 

1/IMPUREZAS VEGETAIS 

(TONELADAS) 

59 2013/2014 23.425,72 233.675,92 68,67 7,87 

60 2015/2016 45.632,61 453.219,03 18,37 3,62 

61 2016/2017 55.991,84 552.906,52 12,11 2,28 

62 2014/2015 28.982,29 212.494,20 120,16 8,50 

63 2012/2013 37.313,73 361.526,07 29,83 5,52 

64 2014/2015 40.212,43 379.689,37 21,21 3,92 

65 2013/2014 27.855,55 261.283,93 72,39 6,54 

66 2016/2017 35.211,27 330.600,00 59,26 6,16 

67 2015/2016 33.776,71 316.849,20 22,74 4,20 

68 2016/2017 38.658,35 358.708,13 36,38 6,63 

69 2016/2017 68.475,82 564.623,41 20,74 3,32 

70 2012/2013 26.146,35 237.326,39 99,40 7,50 

71 2016/2017 34.524,56 321.514,46 21,16 4,51 

72 2014/2015 42.718,39 272.948,20 95,60 6,55 

73 2016/2017 28.925,62 260.133,68 37,64 4,01 

74 2015/2016 31.077,45 276.517,77 27,81 3,92 

75 2012/2013 23.796,14 180.844,47 107,93 9,26 

76 2012/2013 24.204,59 198.674,20 79,72 9,27 

77 2013/2014 26.734,84 230.958,33 36,42 7,78 

78 2012/2013 30.746,98 267.640,89 48,18 5,16 

79 2012/2013 90.041,13 584.516,27 16,49 1,98 

80 2013/2014 48.377,09 416.115,51 26,89 2,92 

81 2014/2015 30.087,86 249.456,68 61,62 7,24 

82 2012/2013 46.989,44 385.695,75 28,19 4,11 
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DMU CHUVA (mm/semana) 
%CANA PICADA 

ENTREGUE 

TEMPO DE ENTREGA DA 

CANA (horas) 

TEMPERAT. MÁX 

AMBIENTE 

TEMPERAT. MÍN 

AMBIENTE 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

1 20,69 99,44 8,14 30,69 18,55 61,24 

2 9,65 99,99 10,34 31,62 18,71 53,86 

3 40,79 89,39 9,70 32,39 17,97 74,42 

4 34,23 98,11 115,81 31,89 16,04 51,69 

5 34,33 100,00 5,98 31,31 19,88 54,54 

6 19,66 96,48 7,38 29,08 18,82 67,60 

7 11,44 100,00 23,43 33,72 19,05 40,60 

8 13,81 99,31 4,99 29,75 14,22 64,00 

9 31,64 98,00 61,57 31,88 16,28 73,37 

10 19,38 98,69 14,29 31,19 19,24 60,18 

11 12,74 100,00 6,08 30,54 18,37 59,32 

12 14,93 89,23 13,92 35,30 20,51 65,51 

13 30,00 97,69 11,96 32,46 16,48 69,63 

14 58,52 100,00 2,72 29,15 17,69 72,68 

15 26,65 90,22 9,16 26,15 16,43 81,48 

16 26,52 98,59 6,43 28,25 14,20 69,63 

17 21,53 100,00 6,15 31,30 19,62 61,63 

18 36,18 99,69 7,18 29,30 14,25 67,50 

19 27,91 80,97 38,83 29,36 15,00 78,93 

20 38,89 96,73 58,31 29,27 18,67 77,35 

21 47,23 91,31 146,43 26,79 20,05 51,73 

22 13,33 87,65 74,58 30,01 16,71 71,90 

23 29,25 79,89 122,48 25,88 18,27 60,55 

24 11,00 100,00 2,54 30,00 14,50 68,56 

25 19,55 90,34 11,61 27,39 16,94 60,38 

26 11,60 91,72 12,18 34,35 20,64 71,88 

27 24,69 99,10 3,29 27,52 18,90 54,24 

28 18,01 100,00 5,56 31,19 15,46 69,04 

29 20,98 99,85 4,68 29,35 15,26 71,42 
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DMU CHUVA (mm/semana) 
%CANA PICADA 

ENTREGUE 

TEMPO DE ENTREGA DA 

CANA (horas) 

TEMPERAT. MÁX 

AMBIENTE 

TEMPERAT. MÍN 

AMBIENTE 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

30 10,47 100,00 4,83 31,66 15,47 65,22 

31 31,88 68,62 34,11 31,30 16,49 66,35 

32 24,34 100,00 6,73 30,89 16,63 71,84 

33 21,46 84,24 75,79 30,24 21,88 39,73 

34 11,37 90,61 8,73 34,86 19,95 66,11 

35 21,55 100,32 12,83 29,85 14,93 70,43 

36 10,46 100,00 9,53 30,75 14,94 67,54 

37 8,69 71,62 62,13 31,13 15,68 61,19 

38 23,23 94,32 8,51 30,09 17,33 53,24 

39 17,92 97,70 6,40 29,80 14,24 65,83 

40 40,23 99,62 4,32 29,35 15,39 69,26 

41 27,71 76,33 152,52 25,19 16,00 65,47 

42 33,78 99,96 15,91 27,44 18,76 71,69 

43 18,27 100,00 1,56 31,36 16,20 69,55 

44 29,22 97,57 4,58 29,36 17,82 64,54 

45 15,76 93,30 6,02 33,28 19,48 70,42 

46 5,85 86,54 67,88 33,72 18,83 54,40 

47 42,12 85,97 29,39 29,93 17,12 79,85 

48 16,95 72,76 78,64 28,37 15,40 61,50 

49 21,53 87,54 25,69 30,18 16,54 73,34 

50 18,00 98,87 8,66 29,60 14,85 69,43 

51 23,73 96,46 20,72 29,60 17,51 52,78 

52 14,49 87,63 73,00 3,27 17,86 43,93 

53 22,32 80,84 14,82 32,10 17,75 58,42 

54 25,62 100,00 2,56 29,70 16,24 71,55 

55 8,38 89,89 58,60 34,93 17,15 48,71 

56 26,88 94,27 33,95 29,39 15,87 74,14 

57 25,53 99,98 16,23 30,94 17,81 37,91 

58 9,86 84,32 60,85 31,28 15,79 67,86 
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DMU CHUVA (mm/semana) 
%CANA PICADA 

ENTREGUE 

TEMPO DE ENTREGA DA 

CANA (horas) 

TEMPERAT. MÁX 

AMBIENTE 

TEMPERAT. MÍN 

AMBIENTE 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

59 40,74 90,55 15,66 32,75 16,46 57,54 

60 44,39 98,78 5,28 28,83 20,34 64,20 

61 16,85 98,21 5,87 27,09 17,92 66,68 

62 17,61 86,64 9,92 32,23 16,12 65,90 

63 30,85 91,31 32,78 30,17 17,53 65,43 

64 25,34 91,53 23,51 29,91 16,90 67,74 

65 20,33 71,42 29,32 31,13 15,69 70,68 

66 13,71 99,85 3,35 29,09 17,08 54,02 

67 61,74 92,35 43,70 30,98 18,95 73,58 

68 18,95 100,00 35,54 27,68 16,77 71,07 

69 74,67 99,01 3,14 30,01 14,39 77,87 

70 24,85 68,98 23,28 32,54 16,39 65,30 

71 29,37 95,54 22,25 29,82 16,94 74,17 

72 25,30 44,94 23,43 23,57 19,53 59,27 

73 19,77 74,42 23,43 26,26 13,49 82,43 

74 46,28 100,03 14,70 28,66 21,19 66,97 

75 14,72 99,37 8,20 31,45 17,60 31,16 

76 17,78 86,68 13,60 32,51 18,94 58,75 

77 36,75 99,58 2,57 33,87 18,86 57,74 

78 50,63 68,00 26,60 34,20 18,66 54,61 

79 27,41 79,74 27,31 30,00 16,73 64,24 

80 24,72 95,24 8,19 29,26 19,65 53,80 

81 33,65 100,00 10,84 32,45 18,29 58,73 

82 35,12 86,59 10,69 29,17 19,38 41,77 
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DMU BROCA (%) 
BASTONETES NO VINHO 

BRUTO (X105/ML) 
DESTRANA AÇÚCAR (MG/L) 

TORTA DE FILTRO 

(KG/T DE CANA) 
ESTADO PORTE DA USINA 

1 2,53 36,19 50,79 33,38 SP GRANDE 

2 2,25 46,99 54,57 28,46 SP GRANDE 

3 2,32 236,98 6,85 25,37 SP MÉDIA 

4 2,63 37,09 53,75 21,87 MS MÉDIA 

5 2,63 30,92 21,09 37,79 GO MÉDIA 

6 2,09 152,28 44,14 33,08 SP MÉDIA 

7 4,90 1173,87 24,70 41,26 GO GRANDE 

8 5,37 0,53 17,15 42,22 SP GRANDE 

9 2,77 89,94 2,83 28,66 MS GRANDE 

10 2,20 47,30 46,92 32,70 SP GRANDE 

11 2,07 14,39 34,96 33,42 SP GRANDE 

12 1,31 52,55 20,52 23,38 MT MÉDIA 

13 2,88 121,61 0,32 0,93 SP MÉDIA 

14 1,84 164,63 5,00 2,19 MG MÉDIA 

15 0,93 1,18 13,46 44,52 SP GRANDE 

16 2,43 27,23 33,47 44,77 SP GRANDE 

17 2,22 48,21 12,01 34,00 SP GRANDE 

18 2,89 83,93 8,23 40,13 SP GRANDE 

19 1,54 556,15 10,59 36,71 PR GRANDE 

20 1,83 247,12 8,96 26,15 PR GRANDE 

21 2,69 56,73 138,28 49,53 SP GRANDE 

22 2,56 1644,99 93,94 19,89 SP MÉDIA 

23 1,34 67,23 7,78 47,66 SP MÉDIA 

24 3,13 168,49 61,66 40,81 SP GRANDE 

25 0,91 2,24 26,38 43,60 SP GRANDE 

26 4,32 66,14 20,78 25,73 MT GRANDE 

27 4,46 145,06 23,97 26,73 SP PEQUENA 

28 3,59 47,85 23,88 34,91 SP GRANDE 

29 5,68 180,43 14,55 39,29 SP GRANDE 
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DMU BROCA (%) 
BASTONETES NO VINHO 

BRUTO (X105/ML) 
DESTRANA AÇÚCAR (MG/L) 

TORTA DE FILTRO 

(KG/T DE CANA) 
ESTADO PORTE DA USINA 

30 6,19 1094,50 32,67 33,57 SP MÉDIA 

31 2,14 122,25 11,73 35,65 PR GRANDE 

32 2,96 1094,50 22,72 28,56 SP GRANDE 

33 2,66 1868,12 151,12 22,39 SP MÉDIA 

34 4,22 62,56 21,66 22,66 MT MÉDIA 

35 5,84 105,26 26,73 37,93 SP MÉDIA 

36 3,90 241,33 10,28 36,69 SP GRANDE 

37 2,40 124,36 25,36 29,17 SP GRANDE 

38 3,54 63,72 17,62 19,74 SP GRANDE 

39 1,30 31,36 34,11 39,57 SP GRANDE 

40 3,17 1094,50 4,91 40,65 SP GRANDE 

41 3,75 56,67 18,92 29,35 SP MÉDIA 

42 0,73 20,30 16,42 27,76 MS MÉDIA 

43 2,98 197,63 12,26 34,98 SP GRANDE 

44 3,27 1068,89 7,38 31,93 SP GRANDE 

45 1,73 44,10 16,30 24,62 MT GRANDE 

46 3,87 121,67 48,58 22,60 GO MÉDIA 

47 1,42 184,49 12,89 39,72 PR GRANDE 

48 2,51 79,39 20,12 29,35 SP MÉDIA 

49 1,13 188,90 10,78 40,47 PR GRANDE 

50 8,10 156,50 13,51 42,44 SP GRANDE 

51 0,29 86,63 57,58 21,39 SP GRANDE 

52 6,84 92,53 16,97 19,29 GO MÉDIA 

53 6,25 39,40 66,45 0,93 SP MÉDIA 

54 3,01 44,84 4,87 2,19 SP MÉDIA 

55 3,14 39,14 14,48 23,16 GO MÉDIA 

56 1,78 154,85 13,20 27,68 PR GRANDE 

57 4,92 877,23 10,41 1,47 SP MÉDIA 

58 7,66 30,49 28,74 27,27 SP GRANDE 
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DMU BROCA (%) 
BASTONETES NO VINHO 

BRUTO (X105/ML) 
DESTRANA AÇÚCAR (MG/L) 

TORTA DE FILTRO 

(KG/T DE CANA) 
ESTADO PORTE DA USINA 

59 6,87 124,38 18,66 29,19 MS MÉDIA 

60 2,13 167,44 33,34 28,26 SP GRANDE 

61 3,41 134,44 47,10 30,59 SP GRANDE 

62 2,58 245,29 6,77 26,22 SP MÉDIA 

63 2,00 139,65 78,66 28,19 PR GRANDE 

64 1,30 219,12 31,37 27,81 PR GRANDE 

65 5,79 150,29 7,74 30,15 SP MÉDIA 

66 2,71 61,25 12,65 28,26 SP MÉDIA 

67 2,94 8752,35 43,77 33,95 PR GRANDE 

68 1,60 221,09 10,45 26,62 PR GRANDE 

69 0,46 52,45 32,90 28,97 MT GRANDE 

70 3,32 243,93 9,25 29,38 SP MÉDIA 

71 2,73 74261,57 37,13 36,69 PR GRANDE 

72 0,73 451,57 29,62 1,64 GO MÉDIA 

73 3,35 41,71 31,09 38,08 SP MÉDIA 

74 3,54 250,68 23,58 30,39 SP MÉDIA 

75 3,37 44,32 49,48 3,97 SP MÉDIA 

76 6,90 8,37 3,33 27,25 MG MÉDIA 

77 3,39 148,17 3,46 27,89 MG MÉDIA 

78 3,61 175,90 71,38 29,20 MS MÉDIA 

79 2,13 159,60 13,34 31,87 SP GRANDE 

80 4,75 143,38 15,25 33,85 SP GRANDE 

81 1,87 74,17 49,31 28,57 MS MÉDIA 

82 3,24 142,28 42,95 27,40 SP GRANDE 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE F - DADOS PADRONIZADOS TÉCNICA MAX-MIN STD. 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

1 0,277085844 0,99122807 0,94662995 0,742933398 0,687654321 0,855632679 

2 0,129235302 0,996710526 0,932205612 0,653402887 0,722222222 0,812549864 

3 0,546270256 0,891048644 0,936401783 0,902826641 0,713580247 0,054651348 

4 0,458417035 0,977970494 0,240689746 0,62707752 0,675308642 0,852042445 

5 0,459756261 0,996810207 0,960792027 0,661652311 0,675308642 0,876655497 

6 0,263291817 0,961722488 0,951612903 0,820089773 0,741975309 0,392532312 

7 0,153207446 0,996810207 0,846380803 0,492539124 0,395061728 0,306406574 

8 0,184947101 0,989932217 0,967282979 0,776416353 0,337037037 0,997885751 

9 0,423731083 0,976874003 0,596315237 0,89008856 0,658024691 0,641215893 

10 0,259541985 0,983751994 0,90630737 0,730074002 0,728395062 0,811313228 

11 0,170617383 0,996810207 0,960136376 0,719640907 0,744444444 0,942596139 

12 0,199946431 0,889453748 0,908733281 0,794734927 0,838271605 0,790370193 

13 0,401767778 0,973783892 0,921584055 0,844716729 0,644444444 0,514879528 

14 0,783715013 0,996810207 0,982166273 0,881717821 0,772839506 0,343266316 

15 0,35690371 0,899322169 0,939942303 0,98847507 0,885185185 0,995292804 

16 0,355162716 0,982755183 0,957841595 0,844716729 0,7 0,891375459 

17 0,288335342 0,996810207 0,959677419 0,747664685 0,725925926 0,807683102 

18 0,484531941 0,993720096 0,952924207 0,818876623 0,643209877 0,665190681 

19 0,373777956 0,807117225 0,745410438 0,957539731 0,809876543 0,776009255 

20 0,520824963 0,964214514 0,617689483 0,938371952 0,774074074 0,014201372 

21 0,632516406 0,9101874 0,03992919 0,627562781 0,667901235 0,773695548 

22 0,178518816 0,873704147 0,511014949 0,872255247 0,683950617 0,341830222 

23 0,391723584 0,796351675 0,196957776 0,734562659 0,834567901 0,731809478 

24 0,147314852 0,996810207 0,983346446 0,831736018 0,613580247 0,327868199 

25 0,261818669 0,900518341 0,923878836 0,732500303 0,887654321 0,991064305 

26 0,155350208 0,914274322 0,920141621 0,872012617 0,466666667 0,736157651 

27 0,330654881 0,987838915 0,978429058 0,658012859 0,449382716 0,421333972 

28 0,24119459 0,996810207 0,963545764 0,837559141 0,556790123 0,809119196 

29 0,2809696 0,995314992 0,9693155 0,866432124 0,298765432 0,280237753 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

30 0,140216955 0,996810207 0,968332022 0,79121679 0,235802469 0,22411042 

31 0,426945226 0,684011164 0,776357199 0,804925391 0,735802469 0,512326472 

32 0,325967591 0,996810207 0,955874639 0,871527357 0,634567901 0,583133876 

33 0,287397884 0,839712919 0,503081563 0,481984714 0,671604938 0,249561194 

34 0,152269988 0,903209729 0,942761605 0,80201383 0,479012346 0,750438806 

35 0,288603187 1 0,915879885 0,854421934 0,279012346 0,580102122 

36 0,140083032 0,996810207 0,937516391 0,819361883 0,518518519 0,037298548 

37 0,116378733 0,71391547 0,592643588 0,742326823 0,703703704 0,503909367 

38 0,311102183 0,940191388 0,944204039 0,645881354 0,562962963 0,745811393 

39 0,239989286 0,973883573 0,95803829 0,798617008 0,839506173 0,874900271 

40 0,538770591 0,993022329 0,971675846 0,840228072 0,608641975 0,22411042 

41 0,371099504 0,760865231 0 0,794249666 0,537037037 0,773934897 

42 0,452390518 0,996411483 0,895685812 0,869707631 0,909876543 0,919020265 

43 0,244676577 0,996810207 0,989771833 0,843746209 0,632098765 0,211624382 

44 0,391321816 0,972587719 0,969971151 0,782967366 0,596296296 0,326272539 

45 0,211062006 0,930023923 0,960529767 0,854300619 0,786419753 0,824078506 

46 0,078344717 0,862639553 0,554943614 0,6599539 0,522222222 0,514640179 

47 0,564081961 0,856957735 0,80730396 0,968700716 0,824691358 0,264041806 

48 0,226998795 0,725279107 0,484395489 0,746087589 0,690123457 0,68330142 

49 0,288335342 0,872607656 0,831563074 0,889724615 0,860493827 0,246449657 

50 0,241060667 0,985546252 0,943220561 0,842290428 0 0,375698101 

51 0,317798313 0,961523126 0,864148964 0,640300861 0,964197531 0,654419978 

52 0,194053837 0,873504785 0,521374246 0,532937037 0,155555556 0,630883996 

53 0,298915227 0,805821372 0,902832415 0,708722552 0,228395062 0,842827509 

54 0,343109683 0,996810207 0,983215316 0,86800922 0,628395062 0,821126536 

55 0,112227133 0,896032695 0,615788093 0,590925634 0,612345679 0,843864688 

56 0,359983929 0,939692982 0,777406242 0,899429819 0,780246914 0,382280198 

57 0,341904379 0,996610845 0,893587726 0,459905374 0,392592593 0,652026488 

58 0,132047676 0,840510367 0,60103593 0,823243965 0,054320988 0,878370831 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

59 0,545600643 0,902611643 0,897324941 0,698046828 0,151851852 0,503829584 

60 0,594482389 0,984649123 0,965381589 0,778842654 0,737037037 0,332056805 

61 0,225659569 0,978967305 0,961513244 0,808928788 0,579012346 0,463698739 

62 0,235837686 0,863636364 0,93495935 0,799466214 0,681481481 0,021501516 

63 0,413151199 0,9101874 0,785077367 0,793764406 0,75308642 0,44291527 

64 0,33935985 0,912380383 0,845856281 0,821788184 0,839506173 0,125897559 

65 0,272264631 0,71192185 0,807762916 0,85745481 0,285185185 0,40047072 

66 0,183607875 0,995314992 0,978035667 0,655343928 0,665432099 0,755664592 

67 0,826838088 0,920554226 0,713480199 0,892636176 0,637037037 0,671493538 

68 0,253783313 0,996810207 0,766981379 0,862186097 0,802469136 0,118038934 

69 1 0,986941786 0,979412536 0,944680335 0,943209877 0,790769108 

70 0,332797643 0,687599681 0,84736428 0,79218731 0,590123457 0,026926759 

71 0,393330655 0,952352472 0,854117493 0,899793764 0,662962963 0,714496569 

72 0,33882416 0,447966507 0,846380803 0,719034332 0,909876543 0,834171055 

73 0,264764966 0,741826156 0,846380803 1 0,586419753 0,833612574 

74 0,619793759 0,99710925 0,903619197 0,812446925 0,562962963 0 

75 0,197134057 0,990530303 0,946236559 0,378017712 0,583950617 0,823200894 

76 0,23811437 0,864035088 0,910831366 0,712725949 0,148148148 0,966610819 

77 0,492165528 0,992623604 0,983149751 0,700473129 0,581481481 0,408927717 

78 0,678050087 0,677830941 0,825596643 0,662501516 0,554320988 0,298308601 

79 0,367081827 0,794856459 0,820941516 0,779327915 0,737037037 0,363331738 

80 0,331056649 0,949362041 0,946302124 0,652674997 0,413580247 0,428035743 

81 0,450649525 0,996810207 0,928927354 0,712483319 0,769135802 0,704124781 

82 0,470336146 0,863137959 0,929910831 0,506732986 0,6 0,432423807 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE G - DADOS PADRONIZADOS TÉCNICA MAX-MIN LINEAR STD. 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

1 0,21563499 0,984109787 0,956412295 0,586697874 0,71318822 0,857445533 

2 0,055216507 0,99404117 0,941838898 0,442754047 0,749039693 0,814271437 

3 0,50770125 0,802636331 0,946078431 0,843768286 0,740076825 0,05476714 

4 0,412380122 0,960093897 0,243177001 0,400429101 0,700384123 0,853847691 

5 0,413833188 0,994221741 0,970720721 0,456017164 0,700384123 0,878512892 

6 0,20066841 0,930660888 0,961446741 0,710747026 0,769526248 0,393363982 

7 0,081226388 0,994221741 0,855127186 0,184123269 0,409731114 0,307055767 

8 0,115664051 0,981762369 0,977278749 0,640530525 0,349551857 1 

9 0,374745713 0,95810762 0,602477477 0,823288473 0,682458387 0,642574455 

10 0,196599826 0,970566992 0,915673026 0,566023015 0,755441741 0,813032181 

11 0,100116245 0,994221741 0,970058294 0,549249074 0,772087068 0,944593244 

12 0,13193839 0,799747201 0,918124006 0,669982446 0,869398207 0,792044773 

13 0,350915432 0,952509931 0,931107578 0,75034133 0,66837388 0,515970418 

14 0,765329846 0,994221741 0,992315845 0,80983031 0,801536492 0,343993604 

15 0,302237722 0,817623691 0,949655538 0,981470646 0,918053777 0,997401559 

16 0,300348736 0,968761286 0,967739799 0,75034133 0,725992318 0,893264042 

17 0,227840744 0,994221741 0,969594595 0,594304662 0,752880922 0,809394363 

18 0,440714908 0,988624052 0,962771595 0,708796567 0,66709347 0,66660004 

19 0,320546353 0,650595883 0,753113408 0,931733957 0,839948784 0,777653408 

20 0,480092996 0,935175153 0,624072602 0,900916715 0,802816901 0,014231461 

21 0,601278698 0,837305887 0,040341812 0,401209284 0,692701665 0,775334799 

22 0,108689334 0,771217046 0,516295707 0,794616735 0,709346991 0,342554467 

23 0,340017437 0,631094258 0,198993111 0,573239711 0,865556978 0,733359984 

24 0,074832897 0,994221741 0,993508214 0,729471426 0,636363636 0,328562862 

25 0,199070038 0,819790538 0,933426073 0,569923932 0,920614597 0,993164102 

26 0,083551293 0,844709281 0,929650238 0,794226643 0,483994878 0,73771737 

27 0,273757629 0,977970386 0,988540011 0,450165789 0,466069142 0,422226664 

28 0,176692822 0,994221741 0,973502915 0,738833626 0,577464789 0,8108335 

29 0,219848881 0,991513182 0,979332273 0,785254535 0,309859155 0,280831501 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

30 0,067131648 0,994221741 0,978338633 0,664326117 0,244558259 0,224585249 

31 0,378233072 0,427591188 0,784379968 0,686366296 0,7631242 0,513411953 

32 0,268671898 0,994221741 0,965752517 0,79344646 0,658130602 0,584369378 

33 0,226823598 0,70964247 0,508280339 0,167154281 0,696542894 0,250089946 

34 0,080209241 0,824665944 0,952503975 0,681685196 0,496798976 0,752028783 

35 0,228131357 1 0,925344462 0,765944997 0,289372599 0,581331201 

36 0,066986341 0,994221741 0,947204557 0,709576751 0,537772087 0,037377573 

37 0,041267074 0,481762369 0,598767886 0,585722645 0,729833547 0,504977014 

38 0,252542865 0,891657638 0,953961314 0,430661205 0,583866837 0,747391565 

39 0,175385062 0,952690502 0,967938527 0,676223913 0,870678617 0,876753948 

40 0,49956408 0,987360058 0,981717011 0,743124634 0,631241997 0,224585249 

41 0,317640221 0,566811123 0 0,669202263 0,556978233 0,775574655 

42 0,405841325 0,993499458 0,904941706 0,790520772 0,943661972 0,92096742 

43 0,180470793 0,994221741 1 0,748780964 0,655569782 0,212072756 

44 0,339581517 0,950343084 0,979994701 0,651063 0,6184379 0,326963822 

45 0,143998838 0,873239437 0,97045575 0,765749951 0,815620999 0,825824505 

46 0 0,751173709 0,560678325 0,453286522 0,541613316 0,515730562 

47 0,527027027 0,740881185 0,815646529 0,949678174 0,8553137 0,264601239 

48 0,161290323 0,502347418 0,489401166 0,591769066 0,71574904 0,684749151 

49 0,227840744 0,769230769 0,840156333 0,822703335 0,892445583 0,246971817 

50 0,176547515 0,973817263 0,952967674 0,746440413 0 0,376494104 

51 0,259808195 0,930299747 0,873078961 0,421689097 1 0,655806516 

52 0,1255449 0,770855905 0,526762056 0,249073532 0,161331626 0,632220668 

53 0,239319965 0,648248465 0,912162162 0,531694948 0,2368758 0,844613232 

54 0,287271142 0,994221741 0,993375729 0,787790131 0,651728553 0,82286628 

55 0,036762569 0,811664861 0,622151563 0,342305442 0,635083227 0,845652608 

56 0,305579773 0,890754785 0,785439852 0,838307002 0,80921895 0,383090146 

57 0,285963383 0,993860599 0,90282194 0,131655939 0,407170294 0,653407955 

58 0,058267945 0,711087035 0,607246953 0,715818217 0,056338028 0,880231861 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

59 0,506974717 0,823582521 0,906597774 0,514530915 0,157490397 0,504897062 

60 0,560011625 0,972192127 0,975357711 0,644431441 0,764404609 0,332760344 

61 0,159837257 0,961899603 0,971449391 0,692802809 0,600512164 0,464681191 

62 0,170880558 0,752979415 0,944621092 0,677589233 0,706786172 0,021547072 

63 0,363266492 0,837305887 0,793190249 0,668422079 0,781049936 0,443853688 

64 0,283202557 0,84127844 0,854597244 0,713477667 0,870678617 0,126164301 

65 0,210403952 0,478150957 0,816110228 0,770821143 0,295774648 0,401319208 

66 0,114210985 0,991513182 0,988142554 0,445874781 0,690140845 0,757265641 

67 0,81211857 0,856085229 0,720853206 0,827384435 0,660691421 0,67291625 

68 0,190351642 0,994221741 0,77490726 0,778427931 0,832266325 0,118289027 

69 1 0,976345251 0,989533651 0,911059099 0,978233035 0,792444533 

70 0,276082534 0,43409173 0,856120827 0,665886483 0,612035851 0,02698381 

71 0,341761116 0,913687252 0,862943826 0,83889214 0,687580026 0,716010394 

72 0,282621331 0 0,855127186 0,548273844 0,943661972 0,835938437 

73 0,202266783 0,532322138 0,855127186 1 0,608194622 0,835378773 

74 0,587474571 0,994763453 0,912957075 0,698459138 0,583866837 0 

75 0,128886951 0,982845793 0,956014838 0 0,605633803 0,824945033 

76 0,17335077 0,753701697 0,920243773 0,538131461 0,153649168 0,968658805 

77 0,448997384 0,986637775 0,993309486 0,518431831 0,603072983 0,409794124 

78 0,650682941 0,416395811 0,834128246 0,457382485 0,574903969 0,298940636 

79 0,313281023 0,628385699 0,829425013 0,645211625 0,764404609 0,364101539 

80 0,274193548 0,908270134 0,956081081 0,441583772 0,42893726 0,428942634 

81 0,403952339 0,994221741 0,938526762 0,537741369 0,797695262 0,70561663 

82 0,425312409 0,752076562 0,939520403 0,206943632 0,622279129 0,433339996 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE H - DADOS PADRONIZADOS TÉCNICA SUM LINEAR STD. 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

1 1,087983378 5,229051093 0,006460072 3,220304595 0,02078458 0,001453025 

2 0,511133206 5,296187487 0,00512255 2,852811862 1,674821966 0,001127201 

3 1,761563894 3,860411779 0,004452183 3,213914807 1,398800062 0,000182236 

4 1,59061407 4,559016839 0,000401247 2,40195271 1,481877963 0,001252856 

5 1,866008908 5,435505122 0,009089473 2,964524493 1,701856654 0,001757925 

6 0,906260263 4,447405401 0,006246159 3,116133967 1,340490766 0,00030271 

7 0,526028442 4,59815072 0,001962506 1,866849192 1,550496423 0,000264459 

8 0,809070129 5,818157461 0,011740645 3,749492272 1,742928048 0,110539277 

9 1,513650374 4,68829762 0,000776998 3,510004045 1,52513192 0,000531908 

10 1,004684665 5,116219278 0,003627804 3,119810276 1,616930583 0,001096011 

11 0,72138765 5,662383435 0,009313131 3,358925854 1,729291901 0,003934943 

12 0,813095926 4,859514367 0,003912395 3,567710256 1,922457213 0,001036357 

13 1,531010831 4,985481604 0,004267031 3,55347614 1,65655372 0,00041965 

14 2,745210168 4,691063171 0,017246556 3,409464713 1,367444914 0,000284946 

15 1,513179042 5,122664659 0,006198657 4,626410069 1,484789191 0,048118391 

16 1,4144855 5,258451187 0,008294954 3,713824487 1,506757745 0,001958742 

17 1,173388481 5,450016166 0,008861815 3,358844963 1,70585506 0,001130474 

18 1,833738979 5,052665529 0,007059022 3,421154812 1,485034607 0,000603882 

19 1,43936749 4,175764445 0,001328142 4,070558078 1,514146525 0,000918464 

20 1,583355661 3,938235874 0,000698228 3,149204433 1,1916899 0,000164753 

21 1,880539373 3,635656366 0,000271916 2,059714202 1,066687483 0,000701862 

22 0,555628927 3,653479026 0,000558898 2,996978231 1,25089453 0,000252637 

23 1,36329936 3,723555073 0,00038054 2,822146197 1,20622863 0,00069327 

24 0,491595871 4,469053371 0,017594698 3,063982991 1,340716011 0,000265241 

25 1,12996342 5,221529176 0,00497835 3,489881909 1,583104761 0,025802964 

26 0,611934879 4,838505782 0,004331117 3,791886127 1,812065783 0,000797596 

27 1,193491968 4,790403159 0,01469273 2,62191188 1,330291574 0,000333235 

28 0,963377138 5,349123478 0,009620726 3,693034849 1,668391613 0,001117894 

29 0,956118779 4,550450907 0,009737792 3,254814259 1,337563687 0,000252579 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

30 0,470791276 4,496573792 0,009309677 2,932665427 1,423615263 0,000231186 

31 1,554622629 3,346242308 0,001429634 3,235546154 1,52633903 0,000398894 

32 1,203285496 4,943654461 0,007345698 3,551521365 1,527094863 0,000473077 

33 0,849856003 3,336061031 0,000522521 1,57338206 1,19756037 0,000210514 

34 0,614164068 4,894406878 0,006187421 3,571010249 1,883004346 0,00086343 

35 1,044505552 4,862403572 0,003777781 3,413667101 1,446797714 0,000460469 

36 0,456329331 4,362613108 0,004577768 2,946508893 1,341503531 0,000180774 

37 0,418228537 3,44689618 0,000774627 2,944925681 1,498211087 0,000387002 

38 1,276181004 5,181635484 0,006455554 2,924833261 1,653047198 0,000862159 

39 0,974388035 5,312372268 0,008495989 3,579462297 1,620355103 0,001733875 

40 1,796626775 4,448917707 0,010337704 3,093074086 1,310738152 0,000229609 

41 1,275577751 3,513708039 0,000301817 3,013788357 1,159574289 0,000812301 

42 1,851827858 5,479831637 0,003445647 3,930063326 1,504267508 0,002700505 

43 0,829777627 4,541749464 0,029113779 3,158786752 1,424292632 0,000229811 

44 1,370517557 4,576365436 0,010240919 3,027145897 1,377084034 0,000277716 

45 0,87419406 5,175273212 0,009214147 3,906138688 1,846013853 0,001257804 

46 0,271596993 4,01777842 0,000683955 2,525619899 1,565512923 0,00038158 

47 1,841955109 3,759565069 0,001487959 3,491930566 1,308872659 0,000237038 

48 0,84226267 3,615518104 0,00063188 3,055997298 1,409734038 0,00062591 

49 0,966628101 3,930265859 0,001747637 3,292731301 1,354985419 0,000237675 

50 0,839290819 4,61003796 0,005384211 3,237331198 1,380167125 0,000297938 

51 1,176700645 4,783166632 0,002393197 2,617204383 1,467776615 0,0005724 

52 0,747453568 4,520314436 0,000706631 2,266089389 0,168679998 0,000557485 

53 1,21175567 4,388813995 0,003663302 3,171629312 1,742713128 0,001377922 

54 1,477743594 5,767929719 0,022530975 4,126953714 1,713075126 0,001286336 

55 0,456095371 4,892412037 0,000928783 2,651122375 1,901123067 0,001390563 

56 1,23723918 4,339082497 0,001355766 3,412533959 1,352770071 0,000297244 

57 1,400234294 5,483565402 0,003379336 2,079235491 1,696954526 0,000628759 

58 0,516719258 4,418840551 0,000861226 3,556244305 1,639247301 0,00171878 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

59 1,958291769 4,352560622 0,003069479 2,765834767 1,574228165 0,000386461 

60 1,999245329 4,448872575 0,008529961 2,891451907 1,298451066 0,000268981 

61 0,795945551 4,639158015 0,00804721 3,149771474 1,279653708 0,000351362 

62 0,780334926 3,839194661 0,004466939 2,920163067 1,428176869 0,000180652 

63 1,357346033 4,017480268 0,001342229 2,878805541 1,327427223 0,000315061 

64 1,096025272 3,958926329 0,001839761 2,929942855 1,293690446 0,000197393 

65 0,977516824 3,434050741 0,001639921 3,398469705 1,496807611 0,000319931 

66 0,764064023 5,564682183 0,016635946 3,010557151 1,621197844 0,000909884 

67 2,805465336 4,196383605 0,001039817 3,343474885 1,407731067 0,000551791 

68 0,823314063 4,34466524 0,001222472 3,087753586 1,202603339 0,000196511 

69 3,670406606 4,866840204 0,01565447 3,827702724 1,475142657 0,000937179 

70 1,092669292 3,033091661 0,001888771 2,871279871 1,43080317 0,000180259 

71 1,439619403 4,683052017 0,002202996 3,635565921 1,461676901 0,000684877 

72 1,540850761 2,736989455 0,002599368 3,609732198 1,435488239 0,001465076 

73 1,050719124 3,955210784 0,002268338 4,380919442 1,395644117 0,001274206 

74 1,911776554 4,132130699 0,00281013 2,766457992 1,183913484 0,000164787 

75 0,84475023 5,702637931 0,006998527 1,788207688 1,804850185 0,001294854 

76 1,073913537 5,235479493 0,004441183 3,548505079 1,96360681 0,007216259 

77 1,767562471 4,789493085 0,018714762 2,777117199 1,62904329 0,000324606 

78 2,193460889 2,945987368 0,001628697 2,365887796 1,481658353 0,000246295 

79 1,288730591 3,749119931 0,001721597 3,020359473 1,410504113 0,000294592 

80 1,19476069 4,603115214 0,005901312 2,600247779 1,414186803 0,000337088 

81 1,666168284 4,951465925 0,004567773 2,907995938 1,606750693 0,000667583 

82 1,676969425 4,134646427 0,004466763 1,994504923 1,392858717 0,000335604 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE I - DADOS PADRONIZADOS TÉCNICA VECTOR STD. 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

1 0,144756365 0,695726098 19,18400736 0,42846205 5,962596881 85,29105973 

2 0,067481189 0,699217 21,84980198 0,37663594 4,75455072 99,29615037 

3 0,150441529 0,329687872 20,48316529 0,274475573 4,899066338 500,4227331 

4 0,188700971 0,54085458 295,0982423 0,284953351 6,701566162 94,50991975 

5 0,253082145 0,737204033 14,04178268 0,40207108 6,17556663 72,60400008 

6 0,09621182 0,472152409 14,5950548 0,330819889 4,133287877 301,1564966 

7 0,053111497 0,464261339 97,52923019 0,188490104 20,39663798 723,7476421 

8 0,104792361 0,753579248 2,611724681 0,485641646 2,810613534 0,277397611 

9 0,182713933 0,56592811 120,0944633 0,423695362 5,402982999 175,4311519 

10 0,134385694 0,684340772 30,45837443 0,417302945 4,689182908 100,8174325 

11 0,096198928 0,755093629 11,54066194 0,447921541 3,929139837 27,31416534 

12 0,11107239 0,663830497 17,9636313 0,487364517 1,690542888 67,81528913 

13 0,168874887 0,549912923 3,597012305 0,391958612 0,866170187 36,57463766 

14 0,269894595 0,461200607 3,288762375 0,335200601 2,224751018 199,0547609 

15 0,194925834 0,659895263 6,646800249 0,595968367 0,67483889 0,856247194 

16 0,186664985 0,693940457 14,22854529 0,490101167 5,377195187 60,25556582 

17 0,155001923 0,719934619 12,45766063 0,443695706 4,496911643 97,65590555 

18 0,225916872 0,622489026 17,84831039 0,421486701 7,184069222 208,6363079 

19 0,193638373 0,561766358 58,57192839 0,547612926 2,322965998 84,69775377 

20 0,134751321 0,33516316 103,4337134 0,26801272 3,246161818 438,3560155 

21 0,191849672 0,370903949 386,0967436 0,210128806 7,092810491 149,5818361 

22 0,056219003 0,369662087 183,0005808 0,303236783 6,281596765 404,844004 

23 0,159186491 0,434783206 160,7889997 0,329529642 1,759121976 88,25803765 

24 0,049290069 0,448091532 4,866501763 0,307211555 5,996909653 322,8176701 

25 0,154730779 0,715006578 9,728877892 0,477884627 0,762556321 1,877061712 

26 0,080133239 0,633605235 44,38101131 0,496549763 15,74104835 240,9983652 

27 0,128619716 0,516250055 8,437325512 0,282557043 11,43783337 372,0116835 

28 0,126017732 0,699709782 15,94736382 0,483079634 10,29694894 137,2448487 

29 0,092928478 0,442274001 15,59320512 0,316346611 18,92508656 601,1713676 



220 

 

 

 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

30 0,044366353 0,423747399 16,52325131 0,276368053 21,175761 665,3773044 

31 0,187527397 0,403642722 70,59487812 0,390289924 4,428995579 253,0115465 

32 0,142219228 0,584302499 17,6063835 0,419762915 7,743669416 273,3829236 

33 0,078356936 0,307585661 195,8849857 0,145066219 6,874971131 486,2103644 

34 0,08181421 0,651995217 29,93831607 0,475702503 14,47190078 214,540785 

35 0,124347758 0,578866223 60,05339443 0,406395017 27,33529411 492,6905922 

36 0,038033129 0,363605441 29,84303974 0,245579115 12,21278646 755,7209633 

37 0,049364307 0,406843692 140,5280551 0,347595162 5,428413525 281,2822942 

38 0,17162054 0,696825199 26,08998312 0,393330933 10,85294245 195,3529641 

39 0,129847574 0,707930134 8,075093289 0,47700144 1,640253324 39,56795712 

40 0,16854439 0,417359983 9,623349737 0,290166156 7,061578395 433,2735009 

41 0,139462524 0,384163639 530,6547619 0,329506006 13,04717648 197,168931 

42 0,244529644 0,723599265 11,56288762 0,518955895 0,530541041 14,75340156 

43 0,076618946 0,419370258 2,124569546 0,291672014 4,058472594 269,1529996 

44 0,13721459 0,458180272 11,22782919 0,303074252 8,016375864 414,0323302 

45 0,116644295 0,69054015 9,823729538 0,521198686 2,823098356 71,96453034 

46 0,031600209 0,467467024 211,6836461 0,293854936 12,06858736 379,4276549 

47 0,182311978 0,372112079 41,18829246 0,345622304 1,990043392 258,5514827 

48 0,109037276 0,468056177 189,5781498 0,395621975 6,050879401 191,3861815 

49 0,093707553 0,381010646 28,7019816 0,319206314 1,262484983 211,0472684 

50 0,087176512 0,478841208 41,41561152 0,336259179 38,73746574 748,4460973 

51 0,148477073 0,603543974 6,005872434 0,330241042 0,084059025 25,11045989 

52 0,092111621 0,557055994 202,5398801 0,279259042 18,97770931 256,7262343 

53 0,166274897 0,602225031 13,56369312 0,435205175 5,720180973 36,06002085 

54 0,185982719 0,725927864 3,547114429 0,519401387 4,170630637 62,12992617 

55 0,062882965 0,674528611 163,7878038 0,365516617 8,776343069 109,3968368 

56 0,130700514 0,458375651 59,06562642 0,360496136 3,096813403 269,4053682 

57 0,174655632 0,683982376 22,42593275 0,259349589 6,798249484 120,5307525 

58 0,070972909 0,606940735 317,9782272 0,488460606 40,02815482 159,3287781 

  



221 

 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

59 0,229629697 0,510382156 83,67565035 0,324322355 36,70828339 664,5962574 

60 0,204596459 0,455283582 10,29677709 0,295902065 4,153813484 326,5326431 

61 0,087950652 0,512619202 16,60801928 0,34804448 9,64792943 380,3717397 

62 0,064533812 0,317501958 22,6343672 0,241497911 5,886760823 559,6757993 

63 0,149908241 0,443699238 64,51569437 0,31794153 3,936283976 274,8510286 

64 0,09930443 0,358695126 30,29153924 0,26546496 1,674989409 282,3259072 

65 0,106890144 0,375508809 123,0900744 0,371618071 24,30735099 630,9415855 

66 0,099612638 0,725479353 6,790077334 0,392492686 5,49286853 124,1469363 

67 0,351559528 0,525858802 125,0388817 0,418978783 8,412226827 235,6281902 

68 0,072980909 0,385123532 55,50758725 0,273707294 2,49893471 345,3059219 

69 0,452481117 0,599975297 1,427835315 0,471872299 0,209173326 23,85030646 

70 0,092629197 0,257125231 69,51167657 0,24340791 9,913177242 728,3497966 

71 0,185687408 0,604037283 58,65033638 0,468928671 7,196198576 188,6563854 

72 0,249686317 0,443513955 15,59012617 0,584937075 0,485735899 27,66033056 

73 0,146095962 0,549947469 72,98435452 0,609139612 10,43523635 129,92648 

74 0,161173285 0,348361359 48,58143986 0,233227634 11,69920389 828,4622684 

75 0,113338882 0,765114448 19,47553091 0,239921165 8,003968189 105,2628695 

76 0,151611727 0,739128485 36,4084926 0,500966757 18,4719558 22,40728552 

77 0,186411877 0,505112781 4,48669314 0,292882225 5,918245037 258,6744446 

78 0,228033843 0,306267062 91,66044108 0,245959474 12,43963129 606,1305108 

79 0,137337626 0,399536749 56,3586217 0,3218741 4,395601033 329,3605281 

80 0,130568511 0,503047935 30,888922 0,284166095 17,91482045 540,7635697 

81 0,213510009 0,634502255 19,74148613 0,372643174 3,405588475 135,0762017 

82 0,188625701 0,465065474 32,0443412 0,224342128 9,712223151 426,4984907 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 



222 

 

APÊNDICE J - DADOS PADRONIZADOS TÉCNICA LOG STD. 

DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

1 0,011855141 0,0124308844 0,0095498656 0,0121241810 0,0116284877 0,0100846928 

2 0,008870695 0,0124457914 0,0106394412 0,0117458160 0,0101591208 0,0108185453 

3 0,014511259 0,0121429312 0,0103484350 0,0126985212 0,0105429328 0,0153653364 

4 0,013825168 0,0123944931 0,0216428392 0,0116246457 0,0121141198 0,0101537206 

5 0,013836583 0,0124460617 0,0081453911 0,0117827834 0,0121141198 0,0096424467 

6 0,011655324 0,0123492145 0,0091034477 0,0124153151 0,0092349979 0,0141225741 

7 0,009536530 0,0124460617 0,0143650238 0,0109130816 0,0199095214 0,0144951513 

8 0,010273265 0,0124273489 0,0073210935 0,0122540692 0,0210569707 -0,0017840456 

9 0,013517289 0,0123914613 0,0187654041 0,0126566529 0,0127638517 0,0126428582 

10 0,011599193 0,0124104233 0,0121130101 0,0120727339 0,0098775868 0,0108370228 

11 0,009957693 0,0124460617 0,0082209238 0,0120303236 0,0091145379 0,0074931175 

12 0,010578403 0,0121380894 0,0119935299 0,0123227803 0,0033828291 0,0111327951 

13 0,013309018 0,0123828986 0,0113023414 0,0125024942 0,0132517191 0,0134905869 

14 0,015923598 0,0124460617 0,0045573945 0,0126288120 0,0076389830 0,0143417014 

15 0,012845682 0,0121679097 0,0100875536 0,0129655692 -0,0009091466 0,0004651054 

16 0,012826547 0,0124076834 0,0084758394 0,0125024942 0,0111232686 0,0092853334 

17 0,012010867 0,0124460617 0,0082730611 0,0121428858 0,0099909608 0,0108905718 

18 0,014041966 0,0124376705 0,0089783157 0,0124109532 0,0132951428 0,0124485155 

19 0,013026448 0,0118755600 0,0166658558 0,0128718823 0,0054092568 0,0113189940 

20 0,014324607 0,0123562085 0,0185176333 0,0128123021 0,0075707118 0,0154830731 

21 0,01508488 0,0122003661 0,0227113132 0,0116269249 0,0123967123 0,0113478716 

22 0,010134838 0,0120898051 0,0196384942 0,0125970195 0,0117761641 0,0143478395 

23 0,013209949 0,0118392690 0,0218978777 0,0120907941 0,0036664881 0,0118250658 

24 0,009383058 0,0124460617 0,0042455568 0,0124568643 0,0142945619 0,0144068270 

25 0,011633368 0,0121715021 0,0111670680 0,0120825099 -0,0011814994 0,0022662450 

26 0,009590879 0,0122124743 0,0113853589 0,0125961998 0,0183312795 0,0117791329 

27 0,012546762 0,0124216279 0,0054239171 0,0117665314 0,0187308312 0,0139860797 

28 0,011312311 0,0124460617 0,0078137200 0,0124774212 0,0160123552 0,0108695094 

29 0,011909607 0,0124420047 0,0070289768 0,0125772830 0,0217600690 0,0145992219 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

30 0,009189827 0,0124460617 0,0071726643 0,0123097079 0,0228372522 0,0148102272 

31 0,013546858 0,0114282894 0,0160755789 0,0123603213 0,0095311757 0,0135053367 

32 0,012490894 0,0124460617 0,0086835281 0,0125945597 0,0135949662 0,0130644916 

33 0,011998124 0,0119825601 0,0197117945 0,0108492564 0,0122562128 0,0147165058 

34 0,009512513 0,0121795674 0,0098685688 0,0123496441 0,0180378765 0,0116227598 

35 0,0120145 0,0124546963 0,0116221524 0,0125361542 0,0221080841 0,0130848544 

36 0,009186088 0,0124460617 0,0102679058 0,0124126987 0,0170499569 0,0154164501 

37 0,008460667 0,0115439357 0,0188066417 0,0121217743 0,0109676425 0,0135534237 

38 0,012308247 0,0122880203 0,0097523219 0,0117117014 0,0158366478 0,0116743873 

39 0,011292707 0,0123831752 0,0084545400 0,0123371381 0,0032868306 0,0096821528 

40 0,014457165 0,0124357721 0,0066644210 0,0124867954 0,0144536464 0,0148102272 

41 0,012998307 0,0117160707 0,0228969017 0,0123209807 0,0165586101 0,0113448980 

42 0,013773384 0,0124449804 0,0126021098 0,0125884011 -0,0039426136 0,0084600234 

43 0,011368397 0,0124460617 0,0020253289 0,0124991069 0,0136793284 0,0148550882 

44 0,013205933 0,0123795767 0,0069306033 0,0122788259 0,0148427379 0,0144134902 

45 0,010790108 0,0122586342 0,0081757547 0,0125357358 0,0068667211 0,0106401767 

46 0,006912155 0,0120553604 0,0192097733 0,0117752103 0,0169532172 0,0134919730 

47 0,014636811 0,0120375006 0,0153972469 0,0129060276 0,0043929372 0,0146617524 

48 0,011074948 0,0115866156 0,0198799205 0,0121366640 0,0115290607 0,0122922461 

49 0,012010867 0,0120864112 0,0147844245 0,0126554479 0,0015311104 0,0147281330 

50 0,011310137 0,0124153481 0,0098319020 0,0124940188 0,0262063238 0,0141993873 

51 0,012391577 0,0123486542 0,0138051925 0,0116861328 -0,0155077649 0,0125374906 

52 0,010461348 0,0120891883 0,0195409686 0,0111453509 0,0240881799 0,0127226362 

53 0,012151877 0,0118712173 0,0122788747 0,0119852772 0,0229580994 0,0103235000 

54 0,012691446 0,0124460617 0,0042812786 0,0125826414 0,0138048160 0,0106869384 

55 0,008318526 0,0121580062 0,0185402286 0,0114496837 0,0143345228 0,0103048950 

56 0,012879308 0,0122865872 0,0160541647 0,0126874144 0,0072236608 0,0141696032 

57 0,012677676 0,0124455211 0,0126928063 0,0107110911 0,0199605510 0,0125568860 

58 0,008954936 0,0119851255 0,0187118297 0,0124266260 0,0255066236 0,0096030933 
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DMU 
  

CHUVA CANA PICADA UMIDADE DO AR TEMPO DE ENTREGA BROCA BASTONETES 

59 0,014506459 0,0121777772 0,0125299747 0,0119405556 0,0241430060 0,0135538756 

60 0,014842213 0,0124128868 0,0075783790 0,0122632626 0,0094724976 0,0143892604 

61 0,011051794 0,0123972464 0,0080608323 0,0123749397 0,0153679295 0,0137724325 

62 0,011224423 0,0120584816 0,0104505793 0,0123402696 0,0118736568 0,0154621863 

63 0,013418346 0,0122003661 0,0158944365 0,0123191799 0,0086835659 0,0138792746 

64 0,012648445 0,0122068699 0,0143805484 0,0124214110 0,0032868306 0,0151451508 

65 0,011786456 0,0115363781 0,0153863861 0,0125465946 0,0220003643 0,0140856101 

66 0,010244827 0,0124420047 0,0055062299 0,0117545561 0,0124895108 0,0115632926 

67 0,016133194 0,0122309744 0,0172039945 0,0126650743 0,0135100321 0,0123951113 

68 0,011511394 0,0124460617 0,0162626248 0,0125628080 0,0058880821 0,0151703017 

69 0,016877244 0,0124191723 0,0052113817 0,0128320441 -0,0097281488 0,0111274426 

70 0,012572038 0,0114424311 0,0143357719 0,0123133199 0,0150328438 0,0154465627 

71 0,013225969 0,0123227538 0,0141296681 0,0126886064 0,0125816269 0,0120008530 

72 0,012642264 0,0102843865 0,0143650238 0,0120278390 -0,0039426136 0,0104741555 

73 0,011677157 0,0116475825 0,0143650238 0,0129997244 0,0151455378 0,0104836034 

74 0,015005369 0,0124468723 0,0122418460 0,0123877265 0,0158366478 0,0155232659 

75 0,010522972 0,0124289812 0,0095833139 0,0101333460 0,0152201079 0,0106541603 

76 0,011262017 0,0120597291 0,0118876061 0,0120018743 0,0241975931 0,0059704035 

77 0,014103134 0,0124346867 0,0042990351 0,0119507794 0,0152942367 0,0140456890 

78 0,015356895 0,0114037595 0,0149429645 0,0117865627 0,0160819539 0,0145277698 

79 0,012955712 0,0118341898 0,0150629383 0,0122650979 0,0094724976 0,0142545057 

80 0,012551513 0,0123142540 0,0095777562 0,0117425318 0,0195200267 0,0139533454 

81 0,013758296 0,0124460617 0,0108545197 0,0120008710 0,0078415923 0,0121011265 

82 0,013925609 0,0120569215 0,0107910559 0,0109967920 0,0147272740 0,0139317037 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 


