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ESTRUTURA DO TRABALHO
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US$ 14 bilhões anuais (SINDIQUÍMICOS, 2014);

650 milhões ton/ano cana, safra 2013/2014 

(ÚNICA, 2014);

 Limpeza da cana na etapa de recebimento 

e a palha como fonte energética e melhoria 

do rendimento do processo;

Utiliza-se intensivamente a água

INTRODUÇÃO



É possível aplicar os princípios 

filosóficos e algumas ferramentas da 

P+L para reduzir/eliminar o uso da 

água e dar melhor aproveitamento à 

palha no processo de recepção da 

cana?
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QUESTÃO DA PESQUISA
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RECEPÇÃO DA CANA

Ilustração do cultivo, 
colheita mecanizada 
e recepção da cana 
de açúcar.
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INÍCIO DAS OPERAÇÕES  
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LIMPEZA DA CANA COM 
ÁGUA NA RECEPÇÃO

Fonte: EMBRAPA, (2014); SBA, STAB, CTC, (2012). 8

LIMPEZA TRADICIONAL
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PAINEL DE CAUSALIDADE

PALHA

Implicações da revisão bibliográfica Implicações da pesquisa Relação causal

* Se não separada da cana na recepção 

diminui o rendimento do processo 

produtivo, pois, cada tonelada de palha 

que entra na moagem é menos uma 

tonelada de cana processada.

* A palha, pedra, terra, entre outras 

impurezas, entram no processo 

produtivo (moagem).

* A limpeza com água não separa a 

palha da cana.

* Se entrar no processo de moagem 

contribui para danificar os 

equipamentos, aumentando a 

manutenção.

* A cana limpa por meio de água, sem 

terra e pedras, continua com a palha 

entrando no processo de moagem. 

* A palha está acelerando e 

aumentando o desgaste dos 

equipamentos e afetando o rendimento 

do processo produtivo.

* Existe oportunidade de melhoria de 

seu uso eficiente como fonte 

energética.

* É possível separar a palha da cana na 

recepção e transportá-la até a caldeira 

por meio de esteiras ou qualquer outro 

tipo de transportador.

* A palha entranto na moagem "rouba" 

sacarose da cana.
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CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DISPONÍVEL NO 
MERCADO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA

(Fonte: SBA, STAB, CTC, 2012; DEDINI, 2015; ALCOOLBRAS, BRUNO INDUSTRIAL, 2014).
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ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO 
FINANCEIRA

A implementação da limpeza a seco é 

um projeto viável economicamente.
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Durante o processo de limpeza, cerca 

de 3.762.710 litros de água são 

evaporados por safra;

Captação constante de água para 

reposição. 
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Com a Aplicação dos princípios e algumas 

ferramentas do lean;

Obteve-se benefícios relativos à 

sustentabilidade (econômico, ambiental e 

social).

> Produtividade no processo, > eficiência 

energética, eliminação uso da água e do 

descarte de resíduos sólidos. 16

CONCLUSÃO



Com a aplicação do VSM, uma das 

ferramentas do lean, pôde-se 

evidenciar o gargalo na recepção na 

atividade de limpeza da cana;

Redução de 2% lead time.
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CONCLUSÃO



O investimento necessário para limpeza 

a seco, tem um resultado positivo de 

R$ 944.450,75 (VPL).
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CONCLUSÃO



Mensurar o ganho financeiro;

1ª) > produtividade por não mais entrar 

a palha no processo;

2ª) < manutenção equipamentos no 

sistema de moagem.

19

PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS




