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Introdução
A implantação da cana-de-açúcar envolve uma série de 
detalhes por se tratar de uma cultura semi-perene. Para que a 
colheita, principalmente a mecanizada, seja bem realizada, é 
preciso atentar-se do plantio uma vez que a longevidade do 
canavial depende de ambas as operações. Inúmeros são os 
fatores que afetam a qualidade do plantio: variedade, 
qualidade e idade da muda, paralelismo das entrelinhas, altura 
de cobrição, época de plantio, entre vários outros.
Dentre os motivos para o aumento na mecanização da colheita 
e do plantio mecanizado estão à redução dos custos de 
produção bem como a falta de mão-de-obra, 
quantitativamente e qualitativamente

Metodologia
A partir de análises prévias de resultados operacionais e custos, 
realizou-se a alteração de 3 turnos operacionais para 2 turnos, 
deixando o turno noturno exclusivamente para a manutenção. 
O método consiste na comparação de resultados entre as duas 
operações e buscando a melhoria do processo em 2 turnos para 
que o resultado seja ao menos igual à operação de 3 turnos.

Objetivos
O objetivo deste trabalho é elaborar um procedimento de uma 
aplicação prática para aumentar a eficiência operacional do 
Plantio Mecanizado de Cana-de-Açúcar reduzindo a ociosidade 
de mão de obra operacional devido à baixa disponibilidade de 
horas dos equipamentos do Plantio Mecanizado

Resultados
A alteração para dois turnos operacionais permitiu um aumento 
de horas operacionais e consequentemente um aumento de 
12% na Produtividade por plantadora. Além disso, houve uma 
redução significativa de mão de obra (29%) e a análise de 
custos revelou uma redução do custo unitário do plantio de 
12%.

Conclusões
Neste presente trabalho, com toda a aplicação prática acima 
citada podemos observar um aumento nas horas operacionais 
diárias e consequentemente, um aumento da quantidade que 
cada plantadora consegue produzir em um dia de trabalho. 
Além disso, a redução da quantidade de turnos operacionais fez 
com que a mão de obra necessária para a execução da 
operação fosse reduzida. O aumento de produtividade somado 
à redução de mão de obra foram determinantes para redução 
do Custo Unitário do Plantio, e o trabalho obteve um resultado 
significativamente positivo atingindo o objetivo do projeto.
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Quadro 1 - Resumo dos Resultados Obtidos

Figura 1 – Imagens da Operação de Plantio


