
Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

OTIMIZAÇÃO DA COLHEITA DA CANA-DE-AÇÚCAR 
 

Helenice de Oliveira Florentino, Daniela Renata Cantane, Jonis Jecks Nervis 
IB UNESP/Botucatu 

Depto de Bioestatística IB UNESP S/N, Bairro Rubião Júnior, Botucatu SP 
helenice@ibb.unesp.br, dcantane@ibb.unesp.br, jonisjn@uenp.edu.br 

 
Chandra Irawan, Dylan Jones 

Centre for Operational Research and Logistics, University of Portsmouth 
Lion Gate Building, Lion Terrace, Portsmouth, Hampshire (UK) PO1 3HF 

chandra.irawan@port.ac.uk, dylan.jones@port.ac.uk 
 

Angelo Aliano Filho 
IMECC UNICAMP 

Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651 - Cidade Universitária, Campinas, SP 
angeloaliano@hotmail.com 

 
 

RESUMO 
 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e o maior exportador de açúcar e etanol 
do mundo. Esta grande produção implicou em um aumento nas dimensões e complexidade dos 
problemas e tomadas de decisões nas usinas. Assim, qualquer ferramenta para auxiliar nas 
tomadas de decisões gerenciais otimizadas e obter estimativas é bem aceita neste setor. Neste 
trabalho propõe-se uma metodologia para auxiliar o planejamento da colheita de cana-de-açúcar, 
objetivando otimizar a produção de POL (açúcar fermenticível) e a qualidade da matéria-prima, 
respeitando as restrições impostas pela usina. O planejamento da colheita da cana em grandes 
áreas com diferentes estágios de maturação é uma tarefa muito complexa, que se não for bem 
elaborada, ou seja feita fora do pico de maturação, pode ocorrer uma grande perda na qualidade 
da matéria-prima. Propõe-se assim um modelo multiobjetivo visando obter um planejamento de 
colheita no período de máxima maturação da cana. 
 
PALAVRAS CHAVE. Planejamento da colheita, otimização, multiobjetivo. 
 
Tópicos (AG&MA, ADM, OC) 
 

ABSTRACT 
 

Brazil is the largest producer of sugarcane and the first in the production of sugar and 
ethanol in the world. This large production took an increase in sugarcane production, causing 
increase the size and complexity of the problems and decision on the mill. Thus, any tool to aid in 
decision making, optimized managements and to obtain estimates is well accepted. In this work 
we propose a methodology to assist in the harvest planning of sugarcane in order to improve the 
production of POL and the quality of raw material, respecting the constraints imposed by mill 
about demand. Harvesting planning of sugarcane in large areas with different stages of sugarcane 
maturation is a very complex task, which if not done well, can occur a big loss in quality of raw 
material. We propose a multiobjective model aiming to plan the sugarcane harvesting in period of 
the maximum maturation. 
 
KEYWORDS. Harvest planning, multiobjective, optimization.  
 
Paper topics (AG&MA, ADM, OC) 
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1. Introdução 
 

A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes para a economia e sociedade 
brasileira. Assim, vários estudos têm sido desenvolvidos para auxiliar na melhoria da qualidade e 
na compreensão do ciclo de produção desta cultura [Florentino et al. 2015, Cardozo e Sentelhas 
2013, Ramesch, e Mahadevaswamy 2000].  

O ciclo de produção da cana-de-açúcar começa com o plantio no primeiro ano (estágio 
de plantio e desenvolvimento), podendo ser colhida a cada ano, durante quatro anos ou mais, 
dependendo de sua produtividade (estágio de colheitas e rebrotas). A produtividade depende da 
idade e variedade da cana plantada. Após este estágio a cana precisa ser replantada (estágio de 
renovação do canavial).  

O período em que a cana-de-açúcar pode ser colhida depende das condições 
tecnológicas apropriadas de cada variedade e da época de plantio ou da última colheita. Este é 
conhecido como período útil de industrialização (PUI). Geralmente, no Brasil, o PUI começa dois 
meses antes do ponto de máxima maturação da cana e termina dois meses depois.  A colheita 
deve ser realizada o mais próximo possível do ponto de máxima maturação, levando-se em 
consideração as limitações técnicas e exigências da usina em todos os períodos de demanda. No 
entanto, as dimensões e a complexidade deste setor na atualidade, fazem com que o planejamento 
da colheita seja uma árdua tarefa, devido à quantidade limitada de máquinas para colheita, 
processamento e transporte da cana do campo para a usina, as diferentes fases de maturação da 
cana e em parte devido ao tamanho das áreas de plantio. 

Em resumo, a cana de açúcar deve ser colhida quando atingir o máximo teor de 
sacarose (pol% cana), que ocorre no pico de maturação da cultura. Este período é dependente do 
sistema de cultivo adotado, da variedade de cana-de-açúcar plantada, da região, e outros fatores 
diretamente ligados a qualidade da matéria-prima a ser obtida [Higgins 1999]. 

No Centro-Sul do Brasil, o período recomendado para a colheita da cana é de abril a 
dezembro, e o gestor da colheita deve considerar esses períodos e todos os fatores que permitem a 
maximização da sacarose adquirida durante o seu planejamento [Woldetsadik e Workneh 2000].  

Neste trabalho propomos uma metodologia baseada em um modelo matemático para 
gerar um planejamento ideal para a colheita da cana, visando maximizar a quantidade de sacarose 
e a produção de cana, respeitando as restrições impostas pela usina. Os resultados são 
apresentados e discutidos. 

 
 
2. A Colheita da Cana-de-açúcar 
 

O período ótimo de colheita da cana é t* meses após o plantio (to), quando esta está no pico 
de maturação, com uma tolerância de d meses a mais ou a menos (período PUI=[(to+t*)-d, 
(to+t*)+d]), onde a perda da sacarose não é elevada. No Brasil, quando a cana é plantada nos 
meses de janeiro a abril (to), ela deve ser colhida 18 meses depois e esta é chamada cana de ano-
e-meio, (t*=18, o período PUI é [(to+18)-2, (to+18)+2]).  Esta cana apresenta taxa de crescimento 
mínima durante o período de maio a setembro, que é período de frio. A fase de maior 
desenvolvimento da cultura ocorre de outubro a abril e intensifica a partir de dezembro, devido às 
chuvas e ao aumento da intensidade de luz e temperatura. Quando a cana é plantada em setembro 
e outubro, deve ser colhida 12 meses depois e é chamada cana de ano (t* = 12, o período PIU é 
[(to+12)-2, (to+12)+2]).  A fase de desenvolvimento da cana de ano ocorre de novembro a abril, 
iniciando a redução desse desenvolvimento devido às condições meteorológicas caracterizadas 
pela falta de chuva e baixas temperaturas. A cana plantada nos meses de maio a agosto, é 
chamada de cana de inverno, esta necessita de irrigação e deve ser colhida 12 meses depois de 
plantada [Picolli et al. 2009, Rudorff et al. 2010]. O mês para a primeira colheita (t1) é calculado 
por t1 = to + t* ± d, onde to é o mês que a cana foi plantada, t* é o tempo necessário para a 
maturação da variedade de cana plantada no mês to e d é um desvio do período ideal da colheita. 
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Se d[-2, 2], a cana está no período PUI, se d = 0, a cana está na data ideal para colheita, ponto 
de máxima maturação. 

 
 
 

3. Modelo de Otimização para o Planejamento da Colheita da Cana-de-açúcar 
 

Considere uma área agrícola com F frentes de colheita (podem ser entendidas como 
diferentes fazendas) divididas em talhões, em um total de k talhões, em cada talhão tem plantada 
apenas uma variedade de cana, somando um total de n diferentes variedades. Considere 
conhecida a variedade que está plantada em cada talhão (j), e o mês (toj) que esta variedade foi 
plantada no talhão j, bem como o histórico de cada talhão, j = 1. ..., k. O problema consiste em 
determinar um planejamento da colheita desta cana durante um tempo fixo, de modo a atender 
toda a demanda (Di) para a colheita da cana em cada mês (tj) no período PUI,( tj = toj+ t* ±dj,),  
de preferência o mais próximo possível do período de máxima maturação (toj+ t*) da cana 
(dj,=0), respeitando as restrições de demanda de Pol (sacarose) impostas pela usina, i = 1, ..., m; j 
= 1, ..., K. Com o objetivo de ajudar a resolver este problema, propõe-se um modelo matemático, 
o qual está discutido a seguir. 

Considere k talhões e F fazendas (f = 1, ..., F) (Fazenda 1 com r1 talhões, fazenda 2 com 
r2, ..., fazenda F com rF), onde  J1={ 1, ...,r1},   J2={r1+1, ...,r1+r2},  ...,  JF= {rF-1+1, ...,rF-1+rF} e  
r1+…+rF =k,  como ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Ilustração de 3 fazendas com um total de 15 talhões.  
 

As variáveis de decisão para o modelo são definidas como: 

 

O seguinte modelo é proposto: 
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Em que,  

 
Os demais parâmetros estão definidos na apresentação do problema. 
 

Foi proposto um modelo multiobjectivo [Jones e Tamiz 2010, Romero 2004], em que o 
objetivo é determinar os meses para a colheita da cana em cada talhão j (j = 1, ..., k) (para atender 
a i-th demanda da usina (Di). O período tj deve ser escolhido o mais próximo possível do período 
de máxima maturação (t0j + t*), ou seja, o objetivo (1) é minimizar o desvio do período correto de 
colheita de cana em todos os talhões. O objetivo (2) é minimizar o máximo desvio dentre o 
conjunto de desvios de todos os talhões. O objetivo (3) é minimizar o número de diferentes 
fazendas a serem colhidas no mesmo mês, para evitar muitos movimentos com a máquina 
colhedora, evitando custos com o deslocamento da máquina e compactação do solo. As equações 
(4) definem o período de colheita da cana. As equações (5) impõem que a colheita seja feita no 
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período de demanda. As equações (6) impõem a que colheita em todos os talhões seja realizada 
uma única vez. As equações (7) garantem que todas as demandas são atendidas. As equações (8) 
impõem limitantes superiores sobre os desvios. As equações (9) fazem uma ligação entre as 
variáveis. As equações (10) definem o número de fazendas, nas quais existem colheita no mês i. 
As restrições (11) e (12) definem as variáveis binárias e a não-negatividade das variáveis. 

A fim de resolver o modelo multiobjetivo linear binário (1)-(12) foi criado o objetivo 
(13) a partir de (1) e (2), 

 
Foi criada também uma viável (G) que limita superiormente o número da exploração agrícola a 
ser colhida em cada mês: 

 
A seguir discutimos algumas simulações computacionais para ilustrar a metodologia 

proposta. 
 
 
 
4. Resultados Computacionais 

 
O modelo proposto (1)-(12) foi executado usando o software IBM CPLEX 12.5 em um 

i7 core computador com 8 GB de memória RAM. Foram utilizadas 5 instâncias (I-16-1, I-50-4, I-
300-15, I-500-25, I-1000-35) com 16, 50, 300, 500 e 1000 talhões respectivamente, com 
diferentes quantidades de frentes de colheita, representando pequenas, médias e grandes usinas, 
como pode ser visto na Tabela 1. 

 
Tabela1. Instâncias trabalhadas 

Instâncias Número de 
talhões 

Número de frentes de 
colheita 

Denominação 

1 16 1 I-16-1 
2 50 4 I-50-4 
3 300 15 I-300-15 
4 500 25 I-500-25 
5 1000 35 I-1000-35 

 
Os parâmetros do modelo foram gerados aleatoriamente, mas utilizando dimensões 

reais. A colheita deve ser feita de abril a dezembro em todas as instâncias na Tabela 1. 
Em primeiro lugar, resolveu-se o problema para I-16-1, I-50-4, I-300-15, 500-25 e I-I-

1000-35 usando cada objetivo separadamente, os resultados estão apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2. Média dos valores absolutos dos desvios, valor máximo dos valores absolutos dos 
desvios, número de valores absolutos dos desvios superiores a 2; soma dos valores absolutos dos 
desvios; Média do número das diferentes frentes colhidas por mês e tempo de CPU gasto para 
resolver o problema (1)-(12), utilizando os objetivos: (1), (2) e (3), para todas as instâncias. 

Instâncias  
I-Talhões-

Fazenda 
Objetivo G  

Média 
|desvios|

Maximo 
|desvios| 

% Talhões 
com 

|desvio| >2

Soma dos 
|desvios| 

Média do 
número de 
fazendas 

colhias por 
mês 

Tempo de 
CPU (s) 

I-16-1 332.00 
(1) 1.37 5 18.75% 22 1.0 0.11 
(2) 2.00 3 37.50% 32 1.0 0.27 

I-50-4 1014.00 

(1) 0.38 4 4.00% 19 2.5 0.33 
(2) 1.30 3 18.00% 65 2.9 0.97 
(3) 2.64 9 38.00% 132 1.1 10177.75 

(1)+(3) 0.38 3 2.00% 19 2.3 1.26 

I-300-15 5987.76 

(1) 0.31 5 4.67% 115 13.0 1.12 
(2) 1.06 3 9.33% 317 12.8 0.64 
(3) - - - - - - 

(1)+(3) 0.44 5 3.67% 132 9.0 819.49 

I-500-25 9984.79 

(1) 0.17 4 1.20% 86 21.8 10.63 
(2) 0.97 3 5.80% 485 21.4 1.17 
(3) - - - - - - 

(1)+(3) 0.22 4 1.00% 108 16.6 4277.09 

I-1000-35 19715.76 

(1) 0.22 5 3.00% 220 33.3 5.52 
(2) 1.00 3 6.60% 1001 33.5 3.68 
(3) - - - - - - 

(1)+(3) - - - - - - 
‐ CPLEX não pôde resolver este por falta de memória. 

 

O planeamento ótimo da colheita para cada objetivo do modelo para I-16-1 e I-50-4 são 

mostrados nas Figuras 2 e 3, respectivamente. 

      
(a)                                                                                  (b) 

Figura 2. Planejamento da colheita ótimo para a instância I-16-1 usando: (a) objetivo (1) e (b) 
objetivo (2) 
 

    

(a)                                                                                  (b) 
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                                               (c)                                                                                   (d) 

Figura 3. Planejamento da colheita ótimo para a instância I-50-4 usando: (a) objetivo (1), (b) 
objetivo (2), (c) objetivo (3) e (d) objetivo (1+3) 
 

As Figuras 2 e 3 mostram que o modelo é capaz de determinar o planejamento 
otimizado da colheita de cana, atendendo a demanda e com objetivos variados. Mesmo na 
presença de diferentes estádios de maturação da cana. 

Comparando-se os objetivos (1) e (2), pode ser observado na Tabela 2 que a soma dos 
valores absolutos dos desvios é maior com o objetivo (2), mas a colheita pode ser feita no período 
correto (PUI) (t1j=t0j+t*) ou próximo deste período (t1j=t0j+t*±dj, desvios dj≤3) em todos os 
talhões.  

Quando é usado apenas o objetivo (3), determina-se valores pequenos para o número de 
diferentes frentes de colheita por mês, mas a colheita da cana de muitos talhões estão longe do 
PUI, gastando também um grande tempo computacional quando comparado com os outros casos 
e o CPLEX não é capaz de determinar soluções para grandes problemas. Trabalhando com a 
soma dos objetivos (1) e (3) pode ser reduzido o número das diferentes frentes colhidas por mês, 
mas alguns talhões apresentam desvios demasiadamente grandes. 
 
Tabela 3. Média dos valores absolutos dos desvios, valor máximo dos valores absolutos dos 
desvios, número de valores absolutos dos desvios superiores a 2; soma dos valores absolutos dos 
desvios; Média do número das diferentes frentes colhidas por mês e tempo de CPU gasto para 
resolver o modelo proposto, usando o objetivo (14) e a restrição (15). 
 

Instâncias  
I-Talhões-

Fazenda 
Objetivo G  

Média 
|desvios| 

Maximo 
|desvios| 

% Talhões com 
|desvio| >2 

Soma dos 
|desvios| 

Média do 
no. de 

fazendas 
colhias por 

mês 

Tempo de 
CPU (s) 

I-16-1 (14) 1 1.5 3 12.50% 24 1 0.19 
I-50-4 (14) 3 0.38 3 4.0% 19 2.4 0.61 
I-300-15 (14) 8 - - - - - - 
I-500-25 (14) 15 - - - - - - 

I-1000-35 (14) 20 - - - - - - 
 
 

Na Tabela 3 pode-se observar que o modelo determinou pequenos valores para o número 
de diferentes frentes colhidas por mês usando (14) e (15), e a colheita da cana é feita no PUI ou 
próximo desse período, mas o CPLEX não foi capaz de trabalhar com grandes problemas, 
implicando na necessidade de um método heurístico, [Deb 2001], para resolução de problemas de 
grande dimensão. 
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Conclusão 

O modelo proposto é promissor para auxiliar o planejamento da colheita da cana-de-
açúcar em pequenas, médias e grandes usinas. O CPLEX foi eficaz na resolução de problemas de 
pequenas e médias dimensões, para a maioria dos objetivos, e a colheita da cana é planejada 
sempre no PUI ou próximo deste período. Não foi possível a resolução de forma exata do 
problema com grande dimensão considerando o objetivo de minimizar o número de diferentes 
frentes de colheita a serem colhidas no mesmo mês e o problema com ponderação dos objetivos. 
A próxima etapa do trabalho é propor um método heurístico para resolução de problemas de 
grandes dimensões. 
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Alguns pequenos erros de digitação também devem ser revisados, como: 
 
- Na Seção 3, no parágrafo onde está sendo explicado o modelo, 6ª linha, corrigir o 
"das"; Ainda nesta mesma Seção,  
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