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Este trabalho teve como objetivo realizar a análise operacional e de custos da extração de madeira 

em operações de corte raso e primeiro desbaste em sistema de toras curtas de povoamentos de 

pinus e identificar variáveis externas que exercem influência sobre os indicadores operacionais. O 

estudo foi realizado em povoamentos de Pinus taeda L. de uma empresa florestal situada no 

município de Campo Belo do Sul, SC. Foram avaliadas duas situações: primeiro desbaste com 

forwarder John Deere 1510E, com 198 cv e 8x8; e corte raso com forwarder John Deere 1910E, 

com 249 cv e 8x8. A análise operacional foi realizada por meio de estudos de tempos e 

movimentos, sendo os dados coletados utilizando o método de cronometragem de tempo 

contínuo, com uso de um cronômetro digital centesimal e formulários específicos para registro. 

Foram avaliados os seguintes fatores que afetam o desempenho operacional do forwarder: 

operador, distância de baldeio, volume médio por ciclo, declividade do terreno, sentido de 

atuação das máquinas (aclive ou declive) e a presença ou não de afloramento rochoso, este último 

apenas na operação de corte raso. Foram avaliados os elementos do ciclo operacional e 

determinada a produtividade efetiva, eficiência operacional, disponibilidade mecânica e grau de 

utilização. Além disso, foram determinados os custos fixos (depreciação, pessoal operacional e 

juros e seguros), custos variáveis (combustível, lubrificantes e graxas, óleo hidráulico, material 

rodante e manutenção) e custos administrativos. Com o somatório dos custos, determinou-se o 

custo operacional total, expresso em R$ he-1, e o custo de produção em R$ m-3cc. Os resultados 

estão descritos na Tabela 1, para ambas as operações. Em geral, os indicadores operacionais 

foram melhores para a operação de primeiro desbaste em relação ao corte raso, exceto a 

produtividade efetiva que foi maior no corte raso devido ao volume médio individual (VMI) do 

povoamento (2,12 m³/árv) ser maior do que no primeiro desbaste (0,15 m³/árv). O tempo em 

interrupções corresponderam por maior parte do tempo despendido nas operações, sendo estas 

ocasionadas principalmente devido a tempos improdutivos, sem realizar nenhum tipo de 

atividade, em primeiro desbaste, e devido a atividades auxiliares e acessórios, como 

carregamento de caminhões, em corte raso. Quanto aos custos operacionais, os maiores foram 

relacionados à depreciação, pessoal operacional e combustível. Embora o custo operacional total 

tenha sido maior no corte raso, o custo de produção foi menor em relação ao primeiro desbaste, 

fato associado à maior produtividade do corte raso. 
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Tabela 1. Resultados dos indicadores de desempenho dos forwarders para ambas operações de 

trabalho avaliadas, juntamente com os custos fixos, variáveis, total e de produção. 

    Operação 

Indicadores 1º Desbaste Corte Raso 

Eficiência Operacional (%) 82,94 68,43 

Disponibilidade mecânica (%) 100,00 96,54 

Grau de utilização (%) 82,94 70,89 

Produtividade efetiva (m³cc he-1) 9,24 19,88 

Custos Fixos (R$ he-1)     

Depreciação 51,09 54,61 

Pessoal operacional 24,98 28,59 

Juros e seguros 9,26 7,81 

Custos Variáveis (R$ he-1)     

Combustível 25,89 62,22 

Lubrificantes e graxas 6,47 15,55 

Óleo hidráulico 12,94 31,11 

Material rodante 9,60 9,60 

Manutenção 27,48 17,26 

Custo Administrativo (R$ he-1) 13,42 18,14 

Custo Operacional Total (R$ he-1) 181,12 244,90 

Custo de Produção (R$ m³cc) 19,60 12,32 

 


