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RESUMO 

Cada vez mais a área da colheita florestal vem ganhando mais espaço no mundo, isso devido à sua alta 

produção de trabalho em menor tempo. O presente estudo foi realizado na fazenda FlorPinus, pertencente 

ao município de Paranapanema-SP, com o objetivo de analisar tecnicamente as fases dos ciclos de 

trabalho de duas máquinas florestais, sendo elas harvester e forwarder. O tempo de coleta de dados foi de 

uma semana, onde foi anotando o tempo de toda as operações a fim de fazer a comparação dos dados do 

início da semana com o último dia de trabalho. A área de estudo é pertencente a um povoamento de Pinus 

hibrído ellioti var. caribea hondurensis com 15 anos de idade. Para análise das operações da harvester foi 

dividido as operações da seguinte forma: derrubada, deslocamento, processamento e interrupções. Já na 

forwarder a divisão foi a seguinte: viagem vazio, carregamento, viagem carregado, descarregamento e 

interrupções. Ambas as máquinas obtiveram resultados positivos em comparação há estudos já realizados, 

mas também vale considerar que as interrupções nas duas se mostra com aumento gradual no decorrer da 

semana, onde é realizado recomendações para melhoria desse tempo de trabalho perdido. 

 

Palavras Chave: Colheita florestal; Pinus hibrído ellioti var. caribea hondurensis; interrupções. 

 

ABSTRACT 

 
The forest harvesting area is increasingly gaining more space in the world, due to its high production of 

work in less time. The present study was carried out at the FlorPinus farm, belonging to the municipality 

of Paranapanema-SP, with the objective of technically analyzing the phases of the work cycles of two 

forest machines, being harvester and forwarder. The data collection time was one week, where the time 

of all operations was recorded in order to compare the data from the beginning of the week with the last 

day of work. The study area belongs to a hybrid Pinus ellioti var. caribea hondurensis at 15 years of age. 

For the analysis of harvester's operations, the operations were divided as follows: felling, displacement, 

processing and interruptions. In the forwarder, the division was as follows: empty trip, loading, loaded 

trip, unloading and interruptions. Both machines have obtained positive results in comparison with 

studies already carried out, but it is also worth considering that the interruptions in both shows a gradual 

increase during the week, where recommendations are made to improve this lost work time. 

 

Key words: Forest harvest; Hybrid pinus ellioti var. caribea hondurensis; interruptions. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o Brasil vem sendo destaque no ramo de atividade florestal, 

onde tem destaque mundial pela sua alta potencialidade silvicultural. O uso das 

operações de colheita vem cada vez mais evoluindo em nosso país, devido a 
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competitividade em relação mundial, buscando aumento na produtividade, redução de 

mão de obra, diminuição dos custos da produção e melhores condições de trabalho 

(MOREIRA, 2000). 

Segundo Machado (2002), o sistema de colheita florestal pode ser definido como 

um conjunto de atividades realizadas para o fornecimento de madeira para as fábricas. 

Dentre as fases de toda a produção florestal, a colheita é uma das mais importantes em 

relação econômica, pois tem alta participação nos custos finais do produto e em todos os 

riscos que podem acontecer. 

Atualmente às empresas têm demonstrado uma maior preocupação na melhor 

característica da colheita da madeira. Onde o sistema utilizado deve ser equilibrado em 

relação a floresta, para melhores resultados operacionais, sustentáveis e econômicos 

(AKAY et al.,2004). 

Para o uso das máquinas e todos os equipamentos em campo, é necessário alto 

investimento, visando os processos de corte, extração e carregamento da madeira. Para 

evitar problemas na operação e em sua produção, necessita ter um planejamento inicial 

e técnicas que demonstrem de forma correta qual máquina utilizar, melhor método e o 

sistema adequado para trabalhar (FERNANDES et al., 2009). 

Com base nessas informações, o objetivo deste trabalho é realizar análise do 

sistema de colheita mecanizada de madeira e o desempenho operacional das máquinas 

durante o período de uma semana, levando em consideração o tempo de todas as suas 

operações, a fim de fazer uma análise técnica comparativa operacional das etapas 

analisadas relacionando os resultados do começo da semana para o último dia de 

trabalho. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em uma área pertencente a Fazenda Florpinus, localizada 

no município de Paranapanema, estado de São Paulo (figura 1). Estando situado entre as 

coordenadas 23°17’11’’S e 48°49’41’’ O com altitude de 854 m. 

De acordo com a classificação de Köppen, a região possui o clima Cfa (clima 

temperado úmido com verão quente), tendo temperatura média anual de 19,8ºC, onde a 
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temperatura média do mês mais quente 25,9ºC e a temperatura média do mês mais frio 

15,4ºC, precipitação anual média de 1352,2 mm. 

 

FIGURA 1 – Localização da área de estudo. 

 

Fonte: (LEME, 2018) 

 

Segundo os dados fornecidos pela empresa, o povoamento estudado é da espécie 

Pinus hibrído ellioti var. caribea hondurensis, foi plantado em março de 2005, com 

espaçamento de 3x1,95m até a 7ª linha e 4x1,95m na 8ª linha. O tamanho da área é de 

62,04 hectares tendo 1.695 árvores por ha. No plantio inicial foi inserido 101.762 

árvores tendo até no momento 2 desbastes. 

Para a realização deste trabalho o sistema mecanizado avaliado é o Sistema de 

toras curtas (cut-to-length), onde a árvore é derrubada e processada no próprio talhão 

pela harvester e após é levada para as margens da estrada pela forwarder. 

 

 

 

2.1 -  Harvester 
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O harvester pode realizar simultaneamente, as operações de derrubada, 

desgalhamento, traçamento, descascamento e empilhamento da madeira. É composta 

por uma máquina base de pneus ou esteira, uma lança hidráulica e um cabeçote, sendo 

definido como uma motriz de alta mobilidade e estabilidade (MALINOVSKI; 

MALINOVSKI, 1998). A estrutura de sua cabine tem a capacidade de movimentar 180 

graus e oferecer proteção ao operador contra queda de galhos árvores. 

O cabeçote é composto por braços que são capazes de segurar e levantar a árvore 

após o corte. O corte é feito por uma serra de disco ou sabre, onde a árvore fica 

colocada horizontalmente, e através do movimento dos rolos dentados, realiza o 

descascamento e o desgalhamento feito por uma estrutura metálica de corte. Além disso, 

o cabeçote é composto por um sistema computadorizado para a informação de 

mensuração e sistema programado para cortes. 

 

2.2 – Forwarder 

 

O forwarder é um trator florestal transportador, autocarregável articulado, que 

possui pneus com tração em quatro, seis ou oito rodas, onde realiza a retirada da 

madeira de dentro do talhão na forma de “baldeio” até a margem da estrada ou pátio 

intermediário. 

Esse trator em sua cabine possui sistema de ar-condicionado e cadeira giratória, 

caçamba, grua hidráulica e articulada com alcance de 3 a 12m, possuindo sua 

capacidade de carga em até 1.800kg (SEIXAS, 2008).  

Assim como na harvester essa máquina também possui alguns fatores limitantes 

em sua produtividade, como declividade da área, distância entre as linhas, tipo do solo, 

volume por hectare e comprimento de tora (MALINOVSKI, et al, 2006; OLIVEIRA, 

2009). 

Os dados técnicos das máquinas analisadas estão descritos abaixo conforme o 

quadro 1, onde mostrará o modelo da máquina e também sua descrição em relação as 

operações realizadas. 

 

 

 

 
QUADRO 1- Descrição técnica das máquinas analisadas 
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Trator florestal Modelo Descrição 

Harvester Komatsu  941.1 

Tração 6x6, cabeçote 

modelo 370E, para as 

operações de corte e 

processamento. 

 

Forwarder Valmet 890-3 

Tração 6x6, potência do 

motor 150 Kw, acoplado 

de uma caçamba onde a 

madeira é armazenada 

para ser transportada para 

a beira do talhão. 
Fonte: Komatsu (2009;2015) 

 

 Para as operações de corte e processamento a máquina trabalhada é o harvester 

Komatsu 941.1, onde derruba a árvore, realiza o processamento e deixa a madeira 

enfileirada para que o forwarder venha em seguida realizar o carregamento, figura 2. 

 

FIGURA 2 – Harvester Komatsu 941.1 

 

Fonte: Autor (2019) 
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 O forwarder Valmet 890-3, fica responsável pelo carregamento e transporte da 

madeira do meio da quadra, até o caminhão que estará aguardando para o seu 

carregamento, figura 3. 

 
FIGURA 3 – Forwarder Valmet 890-3 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Os dados coletados foram a partir do acompanhamento da jornada de trabalho 

das máquinas durante uma semana. O trabalho iniciava as 8h da manhã finalizando as 

17h da tarde com 1h de almoço. 

Pelo decorrer da semana, foram cronometradas as etapas principais da colheita 

de cada máquina durante vários momentos do dia. Para as análises a seguir foram 

colocadas o tempo médio de cada etapa, resultados das anotações diárias durante os 5 

dias de observações e acompanhamento, tendo enfim uma relação de seu tempo e 

produção. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após ser feito as coletas de tempos das operações, para uma melhor análise foi 

dividido as operações da seguinte forma: 

Harvester – Derrubada; Processamento; Deslocamento e Interrupções. 

Forwarder – Viagem vazio; Carregamento; Viagem carregado; Descarregamento e 

Interrupções. 
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Para uma melhor observação do rendimento do trabalho no decorrer dos dias, 

será apresentado os resultados em duas partes, primeiro na segunda-feira e por último na 

sexta-feira. 

A tabela 1, apresentará os dados da segunda-feira da máquina harvester. Em 

seguida, a figura 4, apresenta esses mesmos resultados em forma de porcentagem para 

uma melhor compreensão. 

 

TABELA 1 - Análise das operações – Harvester SEGUNDA-FEIRA 

 Fase dos ciclos 

Derrubada Processamento Deslocamento Interrupções 

10 segundos 45 segundos 15 segundos 12 segundos 
Fonter: Autor (2019) 

 

FIGURA 4 – Fases dos ciclos Harvester SEGUNDA-FEIRA 

 

Fonte: Autor (2019) 

  

A seguir, será apresentado os dados da harvester na sexta-feira, de acordo com a tabela 

2, e logo abaixo os dados em porcentagem, representados na figura 5. 

 

 

 

TABELA 2 - Análise das operações – Harvester SEXTA-FEIRA 

Fase dos ciclos 

Derrubada Processamento Deslocamento Interrupções 

10 segundos 45 segundos 15 segundos 22 segundos 

Derrubada 
12% 

Processamento 
55% 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[PORCENTAGE
M] 

Interrupções 
15% 

Derrubada Processamento Deslocamento Interrupções
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Fonte: Autor (2019) 

 

FIGURA 5 - Fases dos ciclos Harvester SEXTA-FEIRA 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 Para uma melhor observação do estudo realizado, foi inserido abaixo, um gráfico 

comparativo das fases de trabalho da harvester em relação a segunda e sexta-feira, 

como mostra a figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Comparativo fases dos ciclos Harvester 

Derrubada 
11% 

Processamento 
49% 

Deslocamento 
16% 

Interrupções 
24% 

Derrubada Processamento Deslocamento Interrupções
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Fonte: Autor (2019) 

 

Pode-se observar que o maior tempo de trabalho se encontra no processamento, 

com 55% do tempo das operações na segunda-feira e 49% na sexta-feira, isso ocorre 

devido que nesta fase é realizado diversas etapas, como desgalhamento, descascamento 

e traçamento, o mesmo resultado ocorre no trabalho de LOPES et al. (2011).  

A seguir há diferença entre os resultados do começo da semana para o final da 

mesma, pois o na segunda-feira a fase de deslocamento com 18%, vem após o 

processamento, já na sexta-feira a segunda maior porcentagem é as interrupções com 

24%. Essa diferença ocorre devido ao desgaste do trabalho tanto do operador quanto da 

máquina, pois com o decorrer da semana há necessidade de mais paradas técnicas para 

averiguar a máquina e seus sistemas de motores, assim como averiguação dos sabres de 

corte do cabeçote. Vale lembrar que, no final da tarde de sexta-feira é feito revisão geral 

tanto na máquina quanto no cabeçote, a fim de deixar pronto para uso para a semana 

seguinte. A última porcentagem nos dois dias comparados é a derrubada com 12% na 

segunda-feira e 11% na sexta-feira, onde não há uma diferença que seja de grande 

relevância. 

 A seguir, na tabela 3, teremos os dados operacionais de trabalho da máquina 

forwarder na segunda-feira. E em seguida os resultados descritos em porcentagem na 

figura 7. 

 

TABELA 3 - Análise das operações – Forwarder SEGUNDA-FEIRA 

Derrubada Processamento Deslocamento Interrupções

Segunda feira 00:00:10 00:00:45 00:00:15 00:00:12

Sexta feira 00:00:10 00:00:45 00:00:15 00:00:22

00:00:00

00:00:09

00:00:17

00:00:26

00:00:35

00:00:43

00:00:52

Te
m

p
o

 d
as

 o
p

e
ra

çõ
e

s 

Fases da colheita - Harvester 

Segunda feira Sexta feira



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2021. 10 

 

Fase dos ciclos 

Viagem 

vazio 

Carregamento Viagem 

carregado 

Descarregamento Interrupções 

05:30min 19min 14min 17min 3min 
Fonte: Autor (2019) 

 

FIGURA 7 – Fases dos ciclos Forwarder SEGUNDA-FEIRA 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 Para uma última análise, serão descritos abaixo os dados coletados da máquina 

forwarder na sexta feira, tabela 4. E posteriormente os resultados em forma de 

porcentagem, figura 8. 

 

TABELA 4 - Análise das operações – Forwarder SEXTA-FEIRA 

Fase dos ciclos 

Viagem 

vazio 

Carregamento Viagem 

carregado 

Descarregamento Interrupções 

8min 20min 18min 17min 06:30min 
Fonte: Autor (2019) 

 

 

FIGURA 8 – Fases dos ciclos Forwarder SEXTA-FEIRA 

Viagem vazio 
9% 

Carregamento 
32% 

Viagem 
carregado 

25% 

Descarregament
o 

29% 

Interrupções 
5% 

Viagem vazio Carregamento Viagem carregado

Descarregamento Interrupções
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Fonte: Autor (2019) 

 

Abaixo, estará apresentado a comparação dos dados da forwarder, em relação as suas 

fases e comparando os resultados de segunda e sexta-feira, figura 9. 

 

FIGURA 9 – Comparativo fases dos ciclos Forwarder 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

A fase de carregamento acarretou a maior parte de tempo com tanto na segunda-

feira (32%) quanto na sexta-feira (29%). Após isso o descarregamento é a fase que mais 

ocupa o tempo no início da semana, pois na sexta-feira, a viagem carregada abrange um 

maior tempo, tal fato ocorre devido que à distância entre os locais de carregamento da 

Viagem vazio 
12% 

Carregamento 
29% 

Viagem 
carregado 

26% 

Descarregament
o 

24% 

Interrupções 
9% 

Viagem vazio Carregamento Viagem carregado

Descarregamento Interrupções

Viagem vazio Carregamento
Viagem

carregado
Descarregamento Interrupções

Segunda feira 0:05:30 0:19:00 0:14:00 0:17:00 0:03:00

Sexta feira 0:08:00 0:20:00 0:18:00 0:17:00 0:06:30

00:00:00

00:02:53

00:05:46

00:08:38

00:11:31

00:14:24

00:17:17

00:20:10

00:23:02

Te
m

p
o

 d
as

 o
p

e
ra

çõ
e

s 

Fases da colheita Forwarder 

Segunda feira Sexta feira
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máquina no meio do talhão e o caminhão estacionado está um pouco maior do que no 

início da semana. A viagem vazia e as interrupções vêm por último nos dois períodos, 

não tendo muita diferença entre si. 

  

4 – CONCLUSÃO  

 

O estudo concluiu que as fases do harvester teve seu ciclo operacional com 

resultados positivos em relação aos de estudos com colheita da mesma espécie. Pode-se 

melhorar seu desempenho com pequenas melhorias no trabalho, pois em certas fases há 

notáveis diferenças. Algumas possíveis melhorias são: melhora nas revisões preventivas 

da máquina, checagem dos sabres com mais frequência, ou adquirir novos, pois os 

mesmos já estão sendo usadas há um longo tempo e também uma melhora no conforto 

do operador para que seu desempenho seja alto mesmo no último dia da semana. 

O forwarder também apresenta resultados positivos. Suas operações com maior 

tempo são carregamento e descarregamento. Há possibilidade de melhoria em relação 

ao tempo de viagem que a máquina percorre carregada e descarregada, isso ocorre 

devido a distância que ela fica do caminhão, onde que melhorando as estradas que 

beiram o talhão, o caminhão pode estar estacionado mais próximo diminuindo seu 

tempo de viagem, tendo maior aproveitamento do trabalho. Assim como na harvester, 

deve haver com mais frequência, revisões preventivas a fim de evitar e diminuir as 

interrupções corriqueiras. 
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