
 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
159 

 
ANÁLISE TÉCNICA E DE CUSTOS DO HARVESTER E FORWARDER EM UM 

POVOAMENTO DE EUCALIPTO 
 
 

Eduardo da Silva Lopes¹; Diego de Oliveira²; Carla Krulikowski Rodrigues³; Carlos 
Henrique Fonseca Drinko4 

 
¹Professor Doutor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO (eslopes@pq.cnpq.br), Irati, PR, Brasil; 
² Coordenador de Logística Florestal, Klabin S.A., Telêmaco Borba, PR, Brasil. 
³ Doutoranda em Ciências Florestais, Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), Irati, PR, Brasil. 
4 Aluno de Iniciação Científica, Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), Irati, PR, Brasil. 
 

Recebido em: 31/03/2015 – Aprovado em: 15/05/2015 –  Publicado em: 01/06/2015          

 
RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo realizar uma avaliação técnica e de custos de 
um harvester e de um forwarder em um sistema de colheita de toras longas em 
povoamento de Eucalyptus grandis. A análise técnica englobou um estudo de 
tempos e movimentos, determinando a disponibilidade mecânica e técnica, a 
eficiência operacional e a produtividade, além da determinação do consumo 
específico de combustível e rendimento energético. A análise de custos englobou os 
parâmetros de custo operacional e de produção. Por meio dos estudos de tempos e 
movimentos, pode-se notar que, o elemento processamento consumiu a maior parte 
do ciclo operacional do harvester, enquanto no forwarder, o maior tempo foi 
consumido pelos elementos carregamento e descarregamento. As interrupções 
operacionais e não operacionais consumiram grande parte do tempo efetivo em 
ambas as máquinas, sendo causado, principalmente, pelas paradas para realização 
da manutenção corretiva. A produtividade das máquinas foi afetada pelos baixos 
valores de eficiência operacional, atingindo uma produtividade média de 
31,8 m3

cc he-1e 33,2 m3
cc he-1 no harvester e forwarder, respectivamente. Os custos 

operacionais das máquinas foram influenciados pelas paradas para manutenção 
corretiva e elevado consumo de combustível, influenciando os custos de produção 
da madeira. 
PALAVRAS-CHAVE: Colheita de madeira; Forwarder; Harvester; Produtividade. 
 

TECHNICAL ANALYSIS AND COSTS HARVESTER AND FORWARDE R IN A 
EUCALYPTUS PLANTATION 

 
ABSTRACT 

This study aimed to make a technical assessment and cost of a harvester and a 
forwarder in a tree length system in plantation of Eucalyptus grandis. The technical 
analysis included a study of time and motion, determining the mechanical availability 
and technical, operational efficiency and productivity, in addition to determining the 
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specific fuel consumption and energy efficiency. The cost analysis included the 
parameters operational cost and production. Through time and motion studies, it can 
be noted that processing element consumed most of the harvester operating cycle, 
while in the forwarder, the longer was consumed by charging and discharging 
elements. The operating and non-operating interruptions consumed much of the 
effective time on both machines, being caused mainly by stops to perform the 
corrective maintenance. The machine productivity was affected by low operating 
efficiency values, reaching an average yield of 31.8 m3

cc he-1e 33.2 m3
cc he-1 in 

harvester and forwarder, respectively. Operating costs of the machines were 
influenced by stops for corrective and high fuel consumption maintenance, 
influencing timber production costs. 
KEYWORDS:  Timber harvesting; Forwarder; Harvester; Productivity. 
 

INTRODUÇÃO 
O setor de florestas plantadas no Brasil, com uma área de 7,6 milhões de 

hectares em 2013, apresentou um crescimento significativo de 2,8%, em relação ao 
ano anterior. De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (IBÁ, 2014), as 
diferentes espécies do gênero Eucalyptus, correspondem a aproximadamente 72% 
da área total de florestas plantadas, mostrando uma tendência do uso cada vez 
maior deste gênero, para diversas finalidades como celulose e papel, lenha 
industrial, serrados, entre outros. De acordo com o cenário atual, surge a 
necessidade de desenvolver melhorias nas atividades de abastecimento de madeira, 
para garantir qualidade na produção, segurança e conforto para os trabalhadores 
florestais, além de contribuir com a preservação ambiental. 

No setor florestal, a colheita de madeira é considerada de extrema 
importância para o custo final do produto, devido aos riscos de perda envolvidos. 
Segundo MACHADO (2014), a colheita de madeira é responsável por mais de 50% 
dos custos final da madeira posta na indústria, enquanto LOPES (2001) afirma que 
trata-se de uma etapa influenciada por diversos fatores técnicos, ambientais, 
ergonômicos e sociais, que interferem na forma de execução das operações. 
Portanto, para que a colheita de madeira proporcione significativa redução nos 
custos totais, é necessário que ela esteja bem planejada e executada com rigorosos 
critérios técnicos. 

Consequentemente, as operações mecanizadas de colheita da madeira 
garantem às empresas maior competitividade no mercado, com maior segurança e 
produtividade, quando comparadas à colheita de madeira realizada por métodos 
manuais e semimecanizados. Por isso, segundo REZENDE et al. (1997), para o 
alcance destes objetivos é necessário otimizar as atividades de colheita da madeira, 
por meio de melhorias na qualidade do produto e serviços, redução das perdas 
produtivas, melhoria na eficiência das máquinas, maximização da produtividade e 
minimização dos custos de produção. 

E para a definição do melhor modelo de colheita da madeira a ser utilizado 
em um povoamento florestal, deve-se balancear os sistemas com as características 
da floresta, os tipos de máquinas a serem empregadas e a intensidade das 
operações e as condições de relevo, etc, pois tais características refletem na 
eficiência operacional das máquinas, na produtividade, na sustentabilidade e no 
retorno financeiro (ROBERT, 2013). 
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Sendo assim, independente do grau de mecanização a ser utilizado na 
colheita de madeira, a análise operacional das máquinas é uma importante 
ferramenta para corrigir e alterar desvios no processo de produção, visando a 
otimização dos recursos disponíveis com menor custo (FERNANDES et al., 2009). 
Tal situação é importante principalmente pelo fato da existência de poucos estudos a 
respeito da real capacidade das máquinas e equipamentos nas diversas condições 
de trabalho existentes no Brasil, pois normalmente, as estimativas de produtividade 
e de custos são obtidas com base em dados fornecidos pelos fabricantes ou a partir 
de estudos realizados em condições diversas de outros países (BRAMUCCI, 2002).  

Neste contexto, o estudo objetivou realizar uma avaliação técnica e de custos 
dos tratores florestais harvester e forwarder na colheita de madeira de povoamentos 
de Eucalyptus grandis, visando subsidiar o planejamento das operações e 
racionalizar a utilização dos recursos disponíveis. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Caracterização da área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida nas áreas operacionais de uma empresa florestal 
localizada no município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, entre os paralelos 
de latitude 24°19’26’’ S e longitude 50°36’57’’ W, com altitude média de 750 m. 

O clima predominante da região de estudo, de acordo com o sistema de 
classificação climática de Köppen, está situado entre a região Cfa e Cfb, com 
predomínio do Cfa, apresentando temperatura média no mês mais frio inferior a 
18º C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente, acima de 22º C, com 
verões quentes, geadas pouco frequentes e tendências de concentração das chuvas 
nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. A umidade relativa média 
anual encontra-se entre 70 a 75%, com precipitação média anual de 1.400 a 
1.600 mm. 

O solo predominante nas áreas de estudo, de acordo com as informações 
obtidas da empresa é classificado como Latossolo Vermelho-Escuro de textura 
argilosa. O relevo da área de estudo foi classificado como plano a suave ondulado, 
com declividade média de 6%. 

O regime de manejo adotado pela empresa foi o corte raso, sem desbastes 
em períodos anteriores, cuja madeira era utilizada para fins de produção de papel e 
celulose. Os dados referentes às características do povoamento florestal da área de 
estudo estão discriminados na Tabela 1. 

 
TABELA 1 - Características do povoamento florestal. 

Espécie Eucalyptus grandis  

Idade de corte (anos) 7 
Espaçamento (m) 2,5 x 2,5 

Área basal (m2 ha-1) 38,0 ± 3,34 
DAP médio (cm) 19,2 ± 1,94 
Altura média (m) 27,6 ± 2,20 

Volume médio individual (m3) 0,36 ± 0,04 
Volume médio (m3 ha-1) 430 ± 59,40 

±: desvio padrão. 
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Sistema de colheita de madeira avaliado 
Foi estudado o sistema de colheita da madeira de toras longas (tree length), 

composto por um harvester e forwarder (Figura 1) que realizavam as operações de 
derrubada e processamento das árvores em eitos de cinco linhas em toras com 
7,2 m de comprimento, seguido pela extração da madeira na forma de baldeio, 
somente de um lado do eito, do interior para a margem do talhão, respectivamente.  
 

(a) (b) 
      FIGURA 1 - Máquinas avaliadas no estudo. a. Harvester; b. Forwarder. 

 
O harvester estudado possuía uma vida útil de 3.400 horas, sendo composto 

por uma máquina-base da marca Caterpillar, modelo 320D FM, motor Caterpillar 
C6.4 ACERT (diesel), com potência nominal de 157 hp/117 kW, peso operacional de 
26,9 t (sem cabeçote), material rodante de esteiras, e equipado com cabeçote da 
marca Log Max, modelo 7000C com diâmetro máximo de corte de 750 mm. 

O forwarder possuia 17.200 horas, sendo da marca Valmet, modelo 890.3, 
motor Valmet 74 CTA (diesel), com potência nominal de 204 hp/150 kW, peso 
operacional de 19,1 t, rodados de pneus (dianteiros de 700/70x34 e traseiros de 
650/65x26,5), tração 8 x 8, compartimento de carga com capacidade bruta de 18,0 t 
e grua com alcance máximo de 7,5 m de distância horizontal e 8,5 m de altura. 
 
Procedimento amostral 

O procedimento de amostragem foi determinado por meio da metodologia 
proposta por BARNES (1977), com a realização de um estudo de tempos e 
movimentos piloto, sendo calculado o número mínimo de observações do ciclo 
operacional das máquinas do sistema de colheita da madeira estudado, de forma a 
proporcionar um erro de amostragem máximo de 5%, com uso da seguinte 
expressão: 

 

 

(1) 

 
em que, n = número mínimo de ciclos necessários; t = valor de t, para o nível de 
probabilidade desejado e (n-1) graus de liberdade; CV = coeficiente de variação, em 
porcentagem e; E = erro admissível, em percentagem. 
 
Análise técnica 

A análise técnica foi baseada na realização de um estudo de tempos e 
movimentos das máquinas na execução das operações de colheita da madeira, 
sendo o ciclo operacional de cada máquina subdivididas em elementos parciais. Foi 
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utilizado o método de cronometragem de tempos contínuos, com uso de um 
cronômetro digital centesimal e formulários específicos para registro dos dados. De 
posse dos resultados, determinaram-se ainda os tempos consumidos em cada fase 
do ciclo operacional, as interrupções operacionais com suas respectivas causas.  

No Quadro 1 são apresentadas as descrições dos elementos do ciclo 
operacional das máquinas componentes dos sistemas de colheita da madeira 
estudado. 
 
 
QUADRO 1 - Descrição do ciclo operacional das máquinas estudadas. 

Máquina  Fases do ciclo  Descrição  

Derrubada 
Tempo consumido pela máquina na busca e 
derrubada da árvore.  

Processamento Tempo consumido pela máquina no processamento 
da árvore. 

Deslocamento Tempo consumido pela máquina no deslocamento 
entre as árvores a serem cortadas.  

Harvester 

Interrupções Tempo referente às paradas da máquina por motivos 
diversos. 

Viagem vazio 
Tempo consumido pela máquina no deslocamento 
vazio da estrada até o interior do talhão próximo à 
pilha de madeira a ser carregada. 

Carregamento 
Tempo consumido pela máquina no carregamento 
das toras no interior do talhão.  

Viagem carregado 
Tempo consumido pela máquina no deslocamento 
carregado do interior até a margem do talhão.  

Descarregamento 
Tempo consumido pela máquina no descarregamento 
das toras na margem do talhão.  

Forwarder 

Interrupções 
Tempo referente às paradas da máquina por motivos 
diversos.  

 
Disponibilidade mecânica e técnica, eficiência oper acional e produtividade 

A disponibilidade mecânica é definida como sendo a percentagem do tempo 
de serviço programado em que a máquina está mecanicamente apta a realizar 
trabalho produtivo, desconsiderando-se os tempos em manutenção preventiva e/ou 
corretiva (BIRRO et al., 2002), sendo obtido pela seguinte expressão: 

 

 
(2) 

 
em que, DM = grau de disponibilidade mecânica (%); TP = tempo programado para 
o trabalho (horas) e; TM = tempo de permanência em manutenção (horas). 

 
A disponibilidade técnica é definida como sendo a percentagem do tempo de 

serviço programado em que a máquina está tecnicamente apta a realizar trabalho 
produtivo, desconsiderando-se as paradas técnicas, sendo obtido pela seguinte 
expressão: 

 

 
(3) 
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em que, DM = grau de disponibilidade técnica (%); TP = tempo programado para o 
trabalho (horas) e; TM = tempo em paradas técnicas (horas). 
 

A eficiência operacional é a percentagem do tempo efetivamente trabalhado 
em relação ao tempo total programado para o trabalho (BIRRO, 2002), determinada 
pela expressão: 

 

 
(4) 

 
em que, EO = eficiência operacional (%); TE = tempo de trabalho efetivo (hora) e; TI 
= tempo de interrupções operacionais e não-operacionais (hora). 
 

A determinação da produtividade do harvester e forwarder foi obtida por meio 
do volume médio individual das árvores ou toras, fornecido pelo inventário da 
empresa, cujo valor foi multiplicado pelo número total de árvores cortadas ou toras 
extraídas, obtendo-se assim, o volume total, que posteriormente foi dividido pelas 
horas efetivamente trabalhadas, conforme a expressão sugerida por MINETTE et al. 
(2004): 

 

 
(5) 

 
em que, Pr = produtividade (m³cc he-1); N = número total de árvores derrubadas ou 
toras processadas; V = volume médio por árvore com casca (m³cc) e; he = horas 
efetivas de trabalho. 

 
Consumo específico de combustível e rendimento ener gético 

O consumo específico de combustível expressa o consumo de combustível 
por unidade de potência nominal da máquina, sendo calculado conforme a seguinte 
expressão: 

 

 
(6) 

 
em que, CE = consumo específico de combustível (g kW-1 he-1); D = densidade do 
combustível (g L-1), sendo considerado 0,85 g L-1 para diesel, conforme Agarwal 
(2007); C = consumo de combustível por hora efetiva (L he-1) e; Pt = potência 
nominal do trator (kW). 
 

O rendimento energético foi obtido pela razão entre consumo específico de 
combustível e produtividade de cada máquina, conforme a seguinte expressão: 

 

 
(7) 

 
em que, RE = rendimento energético (g kW-1 m-3cc); CE = consumo específico de 
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combustível (g kW-1 he-1) e; Pr = produtividade (m³cc he-1). 
 
Análise de custos 

A análise econômica do harvester e do forwarder nas condições operacionais 
estudadas baseou-se nos seguintes parâmetros: 

 a) Custo Operacional: os custos operacionais da máquinas foram 
determinados pelo método contábil, com valores estimados em reais. Foram obtidas 
informações a partir da coleta de dados e da planilha de custos da empresa. Os 
custos operacionais englobaram o somatório dos custos fixos (depreciação, juros e 
seguros) e custos variáveis (combustíveis, lubrificantes e graxas, óleo hidráulico, 
manutenção, pessoal operacional, administrativo e transporte de pessoal).  

b) Custo de Produção: o custo de produção foi obtido pela divisão dos custos 
operacionais (R$/h) pela produtividade (m³cc he-1) das máquinas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No estudo foram avaliados para o harvester um total de 2.438 ciclos 
operacionais, referentes ao corte de uma árvore individual, sendo o número mínimo 
de observações necessário de 357 para um erro de amostragem admissível de 5%. 
Já para o forwarder foi avaliado um total de 111 ciclos operacionais, sendo o número 
mínimo de observações necessárias de 76 ciclos. 
 
Trator Florestal Harvester  
 
Análise técnica 

Na Figura 2 pode ser observado que, o processamento da madeira foi o 
elemento que consumiu a maior parte do tempo do ciclo operacional da operação de 
corte, com 46% do tempo total, seguido pelas interrupções com 36%. 
 

  
                      FIGURA 2 - Distribuição percentual do ciclo operacional do harvester. 

 
O maior tempo consumido no processamento se deve ao fato desse elemento 

envolver subatividades como desgalhamento, destopamento, traçamento e 
enleiramento das toras nos eitos de corte. Tal resultado foi semelhante ao obtido por 
BURLA et al. (2012), que estudando a colheita de Eucalyptus com harvester, 
notaram que o processamento consumiu em torno de 49% do tempo total do ciclo.  
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É importante ressaltar que, o menor tempo consumido pelo elemento busca e 
derrubada, assim como o deslocamento podem ser atribuídos, em parte, pelo 
espaçamento e densidade do povoamento, que favoreceu a máquina a realizar o 
corte de uma maior quantidade de árvores em uma única posição. Este 
comportamento foi justificado por PEREIRA (2011), que afirma que a densidade do 
povoamento é um dos fatores de maior influência no tempo do ciclo operacional, 
pois quanto maior a densidade do povoamento, menor é o tempo consumido no 
deslocamento para a busca e derrubada das árvores. 

As interrupções (Figura 3) tiveram influência considerável no tempo do ciclo 
operacional do harvester, comprometendo a produtividade da operação, pois 
representou 36% do tempo total operacional.  

  
                    FIGURA 3 - Distribuição percentual das interrupções do harvester. 
 

O valor relativamente alto de interrupções pode ser atribuído às paradas para 
realização da manutenção corretiva da máquina, representando 42% do tempo total 
das interrupções. Nesta atividade, durante o período de coleta de dados, o tempo 
consumido com manutenção de correntes e sabre foi de 45% do tempo consumido, 
ocasionado pelo baixo estoque de peças de reposição no campo, acarretando em 
atrasos na troca das correntes. Além disso, a correção de vazamentos ocorridos nos 
sistemas hidráulicos da máquina, principalmente no interior do compartimento do 
motor, contribuindo com 30% do tempo total em manutenção corretiva. 

A manutenção preventiva consumiu 14% do tempo das interrupções, sendo a 
lavagem e lubrificação do cabeçote a principal causa. Já o deslocamento da 
máquina consumiu 19% das interrupções, sendo o deslocamento para realização do 
abastecimento o apontado como principal motivo que influenciou o tempo de 
trabalho efetivo. A disponibilidade mecânica do harvester foi de 80,1%, cujo valor foi 
abaixo do obtido por SILVA et al. (2010) com média de 90,3% e por SIMÕES & 
FENNER (2010a) com média de 90,4%. 

Em função da baixa disponibilidade mecânica e técnica (84,0%), obteve-se 
uma eficiência operacional média de 67,3%, estando abaixo do valor recomentado 
por MACHADO (1989), que sugere que os valores não sejam inferiores a 70%. Este 
valor pode ser justificado em função das frequentes interrupções, principalmente, 
para ações de manutenção corretiva, conforme discutido anteriormente.  

A produtividade efetiva média por hora de trabalho do harvester na execução 
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de corte, foi de 31,8 m3cc he-1, estando abaixo do valor encontrado por BERTIN 
(2010) que ao estudar o corte de florestas de Eucalyptus grandis com o harvester, 
encontrou um valor 41,6 m³sc he-1. 

O consumo horário de combustível do harvester foi de 23,0 L he-1, resultando 
em um consumo especifico médio de 167,90 g kW-1 he-1, com rendimento energético 
da atividade de corte de madeira de 5,3 g kW-1 m3cc.  
 
Análise de custo 

De acordo com a Tabela 3, os custos fixos representam 37,6% do custo 
operacional, contribuído principalmente, pelo custo com pessoal operacional (44,3%) 
que correspondeu a R$ 31,90 por hora efetiva de trabalho, estando incluso os custos 
com salários e encargos (12,4%), transporte de funcionários (3,1%) e refeições 
(1,1%). 

 
  TABELA 2 - Custos fixos e variáveis do harvester. 

Item de Custo Valor (R$ he -1) Valor parcial 
(%) 

Valor total 
(%) 

Depreciação 29,30 40,7 
Pessoal operacional 31,90 44,3 Fixo 
Juros e seguros 10,80 15,0 

37,6 

Combustível 39,10 35,4 
Lubrificantes e graxas 2,40 22,2 
Óleo hidráulico 3,00 2,7 
Material rodante 5,10 4,6 
Manutenção corretiva 48,80 44,1 

Variável 

Manutenção preventiva 12,20 11,0 

57,7 

Administração 9,130  4,8 
Total 191,70  100,0 

 
A depreciação representou 40,7% do custo fixo, sendo resultado do elevado 

valor de aquisição da máquina. É importante ressaltar que, o custo de depreciação 
pode ser ainda maior, dependendo da quantidade de horas trabalhadas em cada 
mês e do uso da máquina tornando-se obsoleta devido ao atraso da tecnologia 
embarcada.  

O custo com pessoal operacional foi de R$ 31,90 por hora efetiva, o que 
representou o maior percentual dos custos fixos, com 44,3%. Os custos com salários 
e encargos correspondeu a R$ 23,85/hora, sendo 52,9% relacionados aos encargos 
sociais e benefícios.  

O impacto dos juros e seguros (15,0%) sobre o custo fixo, foi semelhante ao 
da depreciação, pois quanto maior o tempo em anos de uso da máquina, para 
alcançar a vida útil em horas, maior é o tempo para o retorno do investimento 
aplicado. 

Os custos variáveis foram aqueles que mais oneraram o custo operacional da 
máquina, representando 57,7% do custo operacional total. É importante observar 
que o maior custo variável foi de manutenção corretiva (25%) perfazendo um custo 
de R$ 48,80 por hora efetiva de trabalho, seguido pelo custo foi de combustível 
(23%), estando diretamente relacionado à baixa eficiência do motor, que gerou um 
consumo especifico de 167,9 g kW-1 h-1. Para FERNANDES & LEITE (2001), o custo 
com combustível, corresponde a um dos principais itens formadores do custo 
operacional da máquina, bem como constitui indicativo da eficiência do processo de 
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conversão de energia do sistema mecanizado na operação de colheita. 
Os custos de lubrificantes e graxas (1,3%) e óleo hidráulico (1,6%) estão 

relacionados diretamente ao custo de manutenção preventiva (6,4%), cuja soma 
gerou um total de R$ 17,60 por hora. É importante ressaltar que, o custo de 
manutenção preventiva foi gerado pelos serviços especializados, incluindo óleos e 
peças consumidos nas revisões programadas (manutenção preventiva sistemática). 
Muitas empresas vêm conseguindo grandes ganhos econômicos com investimento 
em desenvolvimento de máquinas com sistemas de filtragem de óleo hidráulico e 
também em rotinas de análise de óleos (manutenção preditiva), aumentando o 
tempo entre as revisões programadas e resultando em redução dos custos de 
manutenção preventiva e corretiva.  

O custo de material rodante foi de R$ 5,08 por hora de trabalho, 
correspondendo a 2,7% do custo total da atividade do corte de madeira. Ressalta-se 
que o aumento ou diminuição desse custo está relacionado a dois fatores 
importantes que são: manutenção preventiva e planejamento operacional. A 
manutenção preventiva inadequada, ou seja, sem verificações e reapertos ao 
sistema rodante da máquina, resulta em desgaste prematuro. Por isso, um 
planejamento operacional eficiente traz redução da quantidade de deslocamentos 
entre os talhões de colheita de madeira, reduzindo assim, o custo em função da 
diminuição do uso do sistema, percebendo assim, nos resultados do trator florestal 
harvester uma preocupação, já que em 19% do seu tempo de trabalho, o mesmo 
encontrava-se em deslocamento, o que pode vir a antecipar a troca do material 
rodante da máquina. 

Como o custo operacional de uma máquina é somatório de todos os custos 
resultantes de sua aquisição e operação, neste estudo chegou-se a um custo 
operacional total de R$ 191,7 por hora efetiva de trabalho. 

De acordo com SILVA et al. (2004), é essencial a análise de custos aliadas a 
análise de produtividade como forma de planejar a produção, dessa forma, pode-se 
visar a minimização dos custos e a maximização do rendimento das atividades, 
tornado, assim, o projeto viável tanto técnica quanto economicamente. 

Sendo assim, a partir da produtividade efetiva de 31,8 m3
cc he-1 e um custo 

operacional absoluto de R$ 191,7 por hora efetiva de trabalho, obteve-se um custo 
de produção do trator florestal harvester de R$ 6,04 por m3

cc, estando próximo do 
valor encontrado por SILVA et al. (2010) que foi de R$ 5,99 por m-3

cc. 
 
Trator Florestal forwarder  

 
Análise técnica 

Na Figura 4, observa-se que as atividades do ciclo operacional que 
consumiram a maior tempo foi o carregamento com 25% do tempo total, seguido 
pelo descarregamento com 20%, enquanto a viagem vazio e viagem carregado 
ocuparam 15% e 14% do tempo do ciclo operacional, respectivamente. Já as 
interrupções operacionais e não operacionais ocuparam 26% do tempo total de 
trabalho. 
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                 FIGURA 4 - Distribuição percentual do ciclo operacional total forwarder. 
 

SIMÕES & FENNER (2010b) também observaram que o carregamento e 
descarregamento foram responsáveis pela maior parte do tempo do ciclo 
operacional do forwarder, avaliando o baldeio de toras de Eucalyptus grandis em 
primeiro corte. Para SEIXAS (2008) as operações de carregamento e 
descarregamento interferem diretamente no ciclo operacional do forwarder, pois a 
máquina passa a maior parte do tempo na forma passiva, ou seja, realizando o 
carregamento e descarregamento da madeira.  

Portanto, fica evidente a adoção de medidas para a otimização da operação 
como treinamento dos operadores; uso de gruas hidráulicas de maior alcance; 
garras apropriadas às características da madeira em termos de comprimento e peso; 
e planejamento eficiente das operações, assim, é possível contribuir para a redução 
dos tempos de carregamento e descarregamento e, consequentemente, do ciclo 
operacional total, aumentando a eficiência operacional da máquina na extração 
florestal (OLIVEIRA et al., 2009). 

Por fim, os elementos viagem carregado e vazio tiveram uma menor 
participação relativa no tempo total do ciclo operacional, estando na ordem de 15 e 
14%, respectivamente, sendo que tais elementos são influenciados principalmente 
pela distância de extração, afetando diretamente no aumento do tempo total do ciclo 
operacional. 

Com relação às interrupções operacionais do trator florestal forwarder, 
verifica-se que o valor encontrado (26%) foi considerado relativamente elevado, para 
SIMÕES & FENNER (2010) o tempo consumido em interrupções foi de 17,8% do 
tempo total, enquanto que para LINHARES et al. (2012) foi em média de 15,3%. 

Conforme mostrado na Figura 5, a principal causa do elevado tempo de 
interrupções pode ser atribuído, principalmente, às paradas para realização das 
manutenções corretivas do equipamento, que contribuiu com 34% do tempo total de 
interrupções. 
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                  FIGURA 5 - Distribuição percentual das interrupções do forwarder. 

 
Foi possível observar que, a manutenção no sistema elétrico do equipamento 

foi a principal causa das manutenções corretivas (47%), seguido pelas soldas em 
fueiros (26%) e troca de mangueiras (17%). Durante o estudo notou-se que o 
elevado tempo de manutenção elétrica foi devido à demora do diagnóstico do 
problema, mostrando a demanda cada vez mais de profissionais especializados e 
treinados nas características específicas de cada máquina.  

Com relação ao transporte de máquinas, este contribuiu com 19% das 
interrupções, ocorrendo em função da necessidade de mudanças do módulo de 
colheita entre regiões florestais, dado às diferentes demandas de produção de 
madeira. Ressalta-se ainda que, além de perdas de eficiência, também houve 
aumento dos custos operacionais a partir destas mudanças, mostrando como o 
planejamento eficiente interfere nos resultados da operação.  

A troca de turnos (15%), os deslocamentos (12%) e as verificações diárias 
(10%) contribuíram com um total de 37% das interrupções operacionais. Observou-
se ainda que nas trocas de turno se perdia um tempo significativo com atrasos no 
transporte de funcionários do próximo turno.  

As disponibilidades mecânicas e técnicas do forwarder foram em torno de 
91,2% e 83,9%, respectivamente, perfazendo uma eficiência operacional média de 
76,5%. Tais valores ficaram acima dos valores relatados por OLIVEIRA et al. (2009) 
e SIMÕES & FENNER (2010b). 

É importante ressaltar que a eficiência operacional média ficou acima de 70% 
que é recomendado por MACHADO (1989), porém, abaixo dos resultados de 
SIMÕES & FENNER (2010b) e LINHARES et al. (2012), que em ambos os casos 
foram de 82%. Para um comprimento de toras de 7,2 metros e uma eficiência 
operacional média do trator florestal forwarder de 76,5%, obteve-se uma 
produtividade média de 33,2 m3cc he-1. MACHADO & LOPES (2000), estudando 
extração de madeira de eucaliptos com comprimento de 5 e 6 metros, obtiveram 
produtividade do forwarder de 24,1 e 28,6 m3sc he-1, respectivamente, 
demonstrando assim, a influência do comprimento da madeira na produtividade  
desta máquina (MINETTE et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2009). 
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O consumo horário de combustível do trator florestal forwarder foi de 
12,5 L he-1, resultando em um consumo especifico em torno de 71,2 g kW-1 he-1, 
enquanto, o rendimento energético foi de 2,3 g kW-1 m3cc. Este resultado apresentou 
um rendimento próximo ao encontrado por OLIVEIRA et al. (2009), porém o autores 
encontraram um consumo específico, de 62,33 g kW-1 he-1. 
 
Análise de custo 

Na Tabela 3 é apresentado o resultado do custo percentual do trator florestal 
forwarder. Como pode ser visto, os custos fixos foram responsáveis por 46,2% do 
custo operacional total, enquanto, os custos variáveis, responderam pela maior parte 
do custo operacional da máquina, representando 49,1% do custo total. 

Nota-se que o principal custo da máquina ocorreu devido a manutenção 
corretiva, correspondendo a 46,3% do custo variável e 23% do custo operacional 
total, podendo tal resultado ser atribuído à elevada vida útil da máquina 
(17.200 horas), mostrando assim a necessidade de estudos para a escolha do 
melhor momento para renovação da frota. Outro custo que afetou diretamente o 
custo variável foi o custo de combustível (21,3 R$ he-1), podendo o baixo consumo 
de combustível ser atribuído à condições de relevo favorável, gerando menor uso da 
potência do motor. 

O custo variável também ocorreu devido aos custos de manutenção 
preventiva (15,4%), óleo hidráulico (1,9%), lubrificantes e graxas (3,1%), ressaltando 
ainda que, a soma desses custos (R$ 16,10) foi resultado em geral das revisões 
programadas. É possível observar também, que o consumo hidráulico pode ser 
considerado alto, quando comparado ao harvester, ocasionados por acidentes 
periódicos com rompimento de mangueiras, resultando em maior consumo e custo 
total variável (2,7%).  

O custo com material rodante (pneus) foi de R$ 5,10 por hora efetiva de 
trabalho, sendo este composto por 12% em manutenção de pneus e 88% de trocas 
necessárias durante a vida útil do equipamento. 
 
TABELA 3 - Custos fixos e variáveis do forwarder. 

Item de Custo Valor (R$ he -1) Valor parcial (%) Valor total (%) 
Depreciação 31,9 42,9 
Pessoal operacional 31,9 42,9 Fixo 
Juros e seguros 10,6 14,2 

46,2 

Combustível 21,3 26,9 
Lubrificantes e graxas 2,4 3,1 
Óleo hidráulico 1,5 1,9 
Material rodante 5,1 6,4 
Manutenção corretiva 36,6 46,3 

Variável 

Manutenção preventiva 12,2 15,4 

49,1 

Administração 7,7  4,8 
Total 161,1  100,0 

 
Por fim, observar-se que o custo de pessoal operacional correspondeu a 

42,9% do custo total fixo, gerando um custo total de R$ 31,90 por hora efetiva de 
trabalho. Nota-se que muitas empresas vêm cada vez mais realizando estudos para 
redução de turnos de trabalho, dias totais de trabalho e até mesmo aumento de 
horas extras pontuais, buscando sempre a redução de custos, mantendo os mesmos 
índices de produção. 
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Em relação ao custo de produção do trator florestal forwarder, a máquina 
chegou a um valor de R$ 4,85 por metro cúbico de madeira com casca, sendo o 
valor inferior ao encontrado por OLIVEIRA et al. (2009) em floresta de Pinus que em 
média foi de 6,84 R$ m-3cc.  

 
CONCLUSÃO 

• A maior parte do tempo efetivo do ciclo operacional do harvester foi 
despendida pelo elemento processamento da madeira, enquanto para o 
forwarder, foram os elementos carregamento e o descarregamento; 

• A manutenção corretiva foi a principal causa das interrupções das máquinas 
estudadas, demonstrando a necessidade de melhorias no modelo de 
manutenção e planejamento das operações florestais; 

• A produtividade efetiva do harvester e do forwarder encontrou-se dentro da 
faixa de valores esperados de produtividade; 

• Os custos operacionais das máquinas foram afetados diretamente pelos 
custos variáveis de manutenção corretiva e consumo de combustível; 

• A produtividade das máquinas influenciou diretamente no custo de produção 
afetado pela necessidade da realização da manutenção corretiva. 
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