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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a relação existente entre a eficiência operacional e o sucesso do 

negócio florestal tem crescido rapidamente. A redução nos custos das operações 

florestais é considerada mundialmente como um dos principais requisitos para a 

industrial florestal manter-se atuante. 

Isto implica no ajuste contínuo dos sistemas e métodos operacionais para mudar as 

práticas de manejo florestal, assim como na necessidade de aplicação das últimas 

tecnologias desenvolvidas em toda a corrente de atividades desde a floresta até o 

mercado consumidor. 

Esse interesse crescente na engenharia florestal foi demonstrado pelo sucesso alcançado 

na primeira conferência (1st FEC) realizada na Escócia, em 1999, o que levou a 

Skogforsk (www.skogforsk.se) a organizar, quatro anos após, a 2nd FEC na Suécia. 

O objetivo da FEC é de apresentar e discutir o estado da arte em pesquisa, 

desenvolvimento e prática dentro de uma variedade de disciplinas relacionadas com 

operações florestais. Os tópicos abrangidos foram: 

 

• Técnicas e Métodos: estabelecimento de talhão, colheita, transporte secundário, 

estradas, ergonomia, automação e impactos ambientais. 

• Logística: manejo da corrente de suprimento, informação digital, planejamento 

de colheita, transporte e rede viária, aplicações de GIS e GPS e ferramentas de 

otimização. 

• Utilização de Matéria-Prima: foco no cliente, técnicas de processamento de 

árvores para qualidade e combustível florestal. 

• Desenvolvimento Organizacional: manejo da qualidade, desenvolvimento de 

negócios, contratos, certificação, treinamento e suprimento e segurança do 

trabalho. 

 

Este relatório procurou abordar as palestras de maior interesse e potencial de aplicação 

no setor florestal brasileiro, além de cobrir as operações visitadas no dia de campo e 

acrescentar uma cópia do trabalho apresentado em forma de pôster e incluído nos anais 

do evento. 
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2. PALESTRAS CONVIDADAS 

 

Dois palestrantes foram convidados para introdução aos assuntos a serem abordados 

durante a conferência. O engenheiro florestal Gilbert G. Paillé, Presidente e CEO do 

FERIC (Forest Engineering Research Institute of Canada), como representante da 

instituição que irá promover a próxima FEC, apresentou a palestra “A importância da 

floresta e da engenharia florestal: passado-presente-futuro”. Apesar do título, sua 

palestra abordou muito mais uma comparação entre os setores florestais do Canadá e 

Suécia (Tabela 1), concluindo que a comunidade florestal deverá aumentar esforços no 

sentido de equilibrar os valores sociais, ambientais e operacionais e redefinir o setor de 

base florestal, comprometendo-se ainda mais com a sustentabilidade florestal. 

 

Tabela 1. Estatísticas florestais do Canadá e Suécia. 

 CANADÁ SUÉCIA

POSSE DA TERRA   

1. Área total de terras (MM ha) 921 41 

2. Terras florestais (MM ha) 417 NA 

3. Terras florestais produtivas (MM ha) 237 23 

    Públicas 214 3 

    Privadas 23 20 

          Familiares (%) 78 60 

          Empresas (%) 22 40 

ESTOQUE CRESCENTE   

4. Volume (MMM m3) 25.7 3 

5. Produção (m3/ha) 108 130 

    Coníferas (%) 76 89 

    Folhosas (%) 24 11 

CORTE ANUAL PERMITIDO   

6. Total (MM m3) (1999) 240 97 

INCREMENTO ANUAL   

7. Total (m3/ha) 1.0 4.2 

NÚMERO DE ESPÉCIES DE ÁRVORES COMERCIAIS 125+ 3 
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Sven Lundell, da LRF Skogsägarna, em sua palestra intitulada “A necessidade de uma 

nova tecnologia florestal – cooperação internacional entre florestais, R&D e 

fabricantes de máquinas”, destacou dois momentos chaves para o setor florestal sueco. 

O primeiro deles, no começo dos anos 60, concentrou esforços para a mecanização dos 

sistemas de “toras curtas” (“cut-to-length systems”), sob inspiração dos lemas 

“Nenhum homem no solo” e “Nenhuma mão na madeira”. Essa meta foi alcançada 

no começo dos anos 90, com a adoção quase total do conjunto “harvester + forwarder”. 

A nova etapa, a ser assumida pela Engenharia Florestal nos próximos vinte anos, baseia-

se na adoção de sistemas inteligentes de máquinas autônomas supervisionados pelo 

homem. Essa etapa parece ainda mais distante da realidade florestal brasileira, mas 

poderá ter conseqüências quanto ao aspecto da competitividade global no mercado 

florestal. 

 

3. PALESTRAS APRESENTADAS 

 

Entre os trabalhos apresentados na conferência, procurou-se destacar os mais originais e 

de interesse potencial para aplicação nas condições florestais brasileiras. 

  

3.1. Performance silvicultural e econômica de diferentes máquinas para desbaste 

 

Alternativas de mecanização das operações de desbaste, principalmente em se 

comparando os custos elevados de colheita com o baixo valor da madeira obtida, foi o 

tema desta palestra apresentada por Matti Sirén. Considerando-se que “harvesters” e 

“forwarders” projetados para últimos desbastes e corte final têm pequena aplicabilidade 

em desbastes iniciais, o autor apresenta os resultados de um trabalho comparativo entre 

três modelos de “harwarder” (figura 1), uma máquina combinando as funções de um 

“harvester” com as de um “forwarder”, e cinco modelos de “harvesters” de menor porte 

(figura 2). 

Considerando-se a possível aplicabilidade dessas máquinas no Brasil, a tabela 2 

apresenta, excluindo-se as taxas, os preços das máquinas e os custos operacionais por 

hora efetiva (horas E15 - inclui interrupções menores do que 15 minutos). 
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Figura 1. “Harvester-forwarder” modelo Pika 828. 

 

Tabela 2. Preços das máquinas (€ excluindo taxas) e custos operacionais calculados (€ 

por hora E15). 

Máquina Preço da máquina Custo operacional 

 (€) (€ / hora E15) 

“Harvester” tamanho médio 274.012 65.8 

Sampo 1046X 140.496 54.0 

Nokka Profi 223.784 61.5 

Assa 810 168.259 56.9 

Pika 828 “harvester-forwarder” 269.215 62.1 

“Forwarder” 172.465 51.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. “Harvester” modelo Assa 810. 
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A proporção média do tempo efetivo bruto (horas E15) para os “harwarders” foi de 

84,6% e de 81,6% para os “harvesters” projetados para desbaste. A disponibilidade 

técnica para os “harwarders” era de 79,1% e para os “harvesters” 84,5%. A 

produtividade dos “harwarders” foi calculada para uma distância de extração de 250 m e 

está apresentada na tabela 3. 

 

Tabela 3. Produtividade (m3/H15) de “harwarders” em diferentes tipos de corte. 

 Produtividade Tamanho médio do tronco Remoção média

 (m3/H15) (dm3) (m3/ha) 

Primeiro desbaste 3,81 89,4 41,5 

Ùltimo desbaste 4,41 137,0 45,6 

Corte raso 7,48 264,6 159,5 

 

A tabela 4 apresenta a produtividade dos “harvesters” em diferentes condições de 

colheita. 

 

Tabela 4. Produtividade (m3/H15) de “harvesters” para desbaste em diferentes tipos de 

corte. O tamanho médio do tronco é dado entre parênteses. 

Máquina 1° Desbaste Último Desbaste Corte Raso 

  (m3/H15)  

Nokka Profi 8,81 (131,1) 10,28 (129,5) 12,07 (168,4) 

Sampo 1046X 6,26 (94,6) 7,76 (121,7) 12,97 (302,6) 

Assa 810 7,65 (112,0) 10,43 (177,5) 19,47 (465,3) 

Total (média) 6,92 (103,6) 9,20 (140,3) 16,18 (336,8) 

 

Os custos dos “harwarders” nesse estudo foram maiores do que os sistemas compostos 

de “harvester” e “forwarder”. Os “harwarders” encontram-se atualmente em processo de 

desenvolvimento, sendo mais competitivos em pequenos talhões com uma distância 

curta de extração. Algumas de suas vantagens referem-se ao trabalho menos monótono, 

o menor número de passadas em solos “sensíveis” e se evitar a menor capacidade de 

equilíbrio dos sistemas de desbaste com “harvesters”. Finalmente, o autor conclui pelo 
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potencial de utilização dos “harwarders” e considera viável o emprego de “harvesters” 

menores para operações de desbaste. 

 

3.2. Sistemas de “toras curtas” semi-automáticos 

 

Ulf Hallonborg (ulf.hallonborg@skogforsk.se) procurou analisar possíveis cenários de 

desenvolvimento tecnológico no setor de colheita de madeira, sempre considerando 

sistemas de “toras curtas”, concluindo pela existência de três possíveis opções: a) corte 

com “harvester” controlado remotamente pelo operador de um dos dois “forwarders” 

deste sistema; b) “harvester” controlado manualmente e mais dois “transportadores” 

automatizados equipados com uma grua robô para descarga e sortimento da carga de 

madeira; e c) sistema de carregador intercambiável do “harvester” para o transportador 

com grua robô. O autor concluiu pela viabilidade mais próxima do sistema “b”, 

ressaltando, porém, que ainda não existe tecnologia para o desenvolvimento de um 

transportador autônomo. 

A preocupação dos escandinavos com a automação das máquinas florestais é devido ao 

crescente custo da mão-de-obra e ao aumento das restrições de segurança das cabines, o 

que poderá implicar no aumento dos preços das máquinas, chegando a viabilizar a 

automação. Tal cenário dificilmente corresponderá à situação florestal brasileira. 

 

3.3. RILSIM: Sistema de modelagem e simulação financeira para exploração de 

baixo impacto 

 

RILSIM é um software desenvolvido pela Blue Ox Forestry para permitir que o 

usuário rapidamente estime os custos e a receita líquida associados com a exploração 

em um determinado sítio, de maneira que possa ser comparado o retorno esperado com 

a exploração de baixo impacto em relação à exploração convencional. O propósito desse 

software é ajudar o usuário a aprender sobre a exploração de baixo impacto e o seu 

potencial de vantagem financeira quando comparado com a exploração convencional. O 

foco de esforços para a introdução desse software é junto a usuários de países tropicais, 

onde o impacto da exploração é usualmente considerado incompatível com o manejo 

florestal sustentável (Dennis P. Dykstra). 

Este software pode ser obtido gratuitamente no endereço: www.blueoxforestry.com. 
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3.4. Enfardamento de combustível florestal – rentabilidade e potencial para 

desenvolvimento 

 

A atenção para o uso de combustíveis biológicos tem aumentado em virtude da 

necessidade das Comunidades Européias de reduzir suas emissões de CO2 em 8% até 

2012. Contudo, a redução no preço de cavacos de madeira, a irregularidade nos preços 

da energia e a falta de desenvolvimento de tecnologia para a colheita de resíduos 

florestais têm desestimulado o trabalho com combustíveis florestais. Outro problema a 

ser considerado refere-se à manutenção da sustentabilidade florestal, em virtude da 

retirada de nutrientes existentes nos resíduos da colheita. 

Per Lindberg descreveu a máquina Valmet Wood Pac (Figura 3) 

(http://www.partekforest.com/Forest/Forestwww/Forestcom.nsf/pages/Products), que 

enfarda resíduos florestais e ao mesmo tempo realiza o transporte para um pátio. Trata-

se de uma máquina híbrida que em 15 minutos pode ser convertida em “forwarder”. 

 (a) 

 (b) 

 

Figura 3. Valmet Wood Pack 700 no campo (a) e dimensões (b). 
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O volume de cada fardo (“bundle”) (Figura 4) varia entre 1,5 e 1,6 m3 sólido, com peso 

aproximado de 500 kg. A energia obtida por tonelada varia entre 2,5 e 3,5 MWh, 

equivalentes a 80 e 100 litros de óleo combustível. O consumo de energia dessa 

máquina equivale a 3% da energia produzida, com produtividade de 19,3 fardos por 

hora, sendo que cada tonelada desse material é vendida por € 54,50, com lucro de € 6,00 

por tonelada. A máquina custa € 150.000,00, sem computar o “forwarder”, não se 

vislumbrando a sua utilização em nosso país em curto prazo pelos custos envolvidos e 

impactos silviculturais. Um esquema de produção e abastecimento de fardos de resíduos 

de colheita é apresentado na figura 5. 

Maiores informações sobre o assunto e lista de publicações técnicas podem ser obtidas 

acessando a página http://akseli.tekes.fi/Resource.phx/enyr/puuenergia/en/index.htx . 

 

 

Figura 4. Empilhamento de fardos de resíduos florestais na margem de estrada. 

 

 
Figura 5. Sistema de produção e abastecimento de resíduos de colheita para produção de 

energia (Desenho: Eija Alakangas). 
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3.5. Impactos da colheita mecanizada no solo 

 

Ziesak (ziesak@forst.tu-muenchen.de) apresentou a palestra Evitando-se danos ao solo 

causados por máquinas florestais, tratando basicamente da habilidade do solo em 

suportar uma certa carga sem conseqüências mais graves em termos de compactação. O 

tipo de máquina e características do rodado, peso, tipo de solo, teor de água, conteúdo 

de matéria orgânica e presença de pedras, são fatores que propiciam, para um 

determinado tipo de solo e máquina, estimar o máximo teor de água até o qual não 

ocorrerão danos ao solo. O autor colaborou no desenvolvimento do programa 

“ProFor”, software construído para ser uma ferramenta que possibilita ao usuário a 

realização dessa análise especificamente para as suas condições de trabalho. 

A palestra Impactos ambientais no solo causados por modernos sistemas de 

colheita, apresentada por Thomas Wehner (Thomas.Wehner@forst.bwl.de),  discutiu 

essa questão concluindo pela necessidade de se estabelecer sistemas de carreadores 

permanentes, com capacidade de tráfego assegurada, e a ampla divulgação e 

conhecimento, por parte dos responsáveis pela colheita, da tecnologia existente quanto 

aos diferentes sistemas e máquinas disponíveis no mercado. 

A importância do uso de esteiras foi abordada por Gunnar Bygdén 

(gunnar.bygden@olofsfors.se) na palestra Redução do sulcamento e distúrbios no 

solo através do planejamento e uso de esteiras. As vantagens residem principalmente 

na menor profundidade de sulcos e menor resistência do solo à penetração. Dois 

modelos de esteiras foram apresentados: Eco-Baltic e Eco-Track (figura 6). A esteira 

Eco-Baltic é indicada para solos com baixa capacidade de sustentação. A esteira Eco-

Track agride menos a superfície do solo e a camada de matéria orgânica e a resistência 

ao rolamento é reduzida em 80% quando comparada com esteiras convencionais. 

  
Figura 6. Esteiras Eco-Baltic (Esquerda) e Eco-Track (Direita). 
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Bygdén apresentou também uma proposta de um modelo de julgamento do grau de 

distúrbios no solo, com base na profundidade dos sulcos e distúrbios aéreos (tabela 5). 

 

Tabela 5. Proposta de um modelo para julgamento do nível de distúrbio no sítio devido 

ao tráfego após corte raso. 

 Parte da área com sulcos (%) 

Profundidade do sulco (cm) < 10% 10 – 20% 20 – 30% > 30% 

< 5 Não Não Algum Grande 

5 – 9,9 Não Algum Grande Sério 

10 – 14,9 Algum Grande Sério Sério 

15 – 19,9 Grande Sério Sério Inaceitável 

> 20 Inaceitável    

 

 

Ainda em relação a impactos ambientais, Randy B. Foltz (rfoltz@fs.fed.us) apresentou a 

palestra “Environmental impacts on forest roads: an overview of the state of the 

knowledge”, abordando a erosão causada por estradas a nível local e em escala da bacia 

hidrográfica.  

 

3.6. A adequação de cabeçotes “harvesters“ de múltiplos troncos em desbaste e 

corte final 

 

Cabeçotes multiprocessadores para “harvesters” propiciam o corte de múltiplos troncos 

e opções de processamento, sendo que o manuseio de múltiplas árvores durante a 

colheita de árvores menores pode aumentar a produtividade do “harvester”. Jean-

François Gingras (jf-g@mtl.feric.ca) abordou nessa palestra estudos feitos com o 

cabeçote multiprocessador Waratah HTH-470HD (figura 7) no leste do Canadá. 

Maiores detalhes técnicos do cabeçote podem ser obtidos em português no seguinte 

endereço: http://www.waratah.net/pdf/PRT/HTH470.pdf. 
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Figura 7. Cabeçote Waratah HTH-470HD. 

 

Os principais elementos que permitem a esse cabeçote processar diversos troncos 

simultaneamente são: os “braços” de acumulação, que deixam os troncos na vertical 

após o corte; os quatro rolos de alimentação conectados mecânica ou hidraulicamente, 

que previnem o deslizamento do feixe de árvores durante o processamento; e a roda de 

aferição extralarga, que garante o contato constante com o feixe de árvores. 

A habilidade de manuseio de mais de um tronco por vez aumenta a produtividade da 

máquina entre 21 a 33% em média, quando comparado ao manuseio de troncos 

individualmente. Em média, os ciclos de trabalho com múltiplos troncos são mais 

longos do que ciclos com troncos únicos, mas a habilidade de processar mais do que um 

tronco, em cerca de 30 a 40% do total de ciclos, reduziu o tempo de colheita por tronco. 

A qualidade de desgalhamento e a precisão na medição do comprimento das toras foram 

comparáveis àquelas dos cabeçotes convencionais existentes no mercado. 

Esta tecnologia é indicada para o corte raso de árvores menores e desbastes comerciais, 

pois a sua produtividade é menos afetada do que os cabeçotes convencionais pelo 

volume menor das árvores. O acumulador que mantém os troncos na vertical também 

pode reduzir os danos nas árvores remanescentes, por possibilitar ao operador controlar 

a direção de queda das árvores. 

Trata-se de um cabeçote com boas possibilidades de aplicação nas condições de 

florestas implantadas no Brasil. 
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Figura 8. Desenho esquemático do cabeçote Waratah HTH-470HD 

 

3.7. O efeito de um novo sistema de suspensão de carga em “forwarder” 

 

Para a maior parte dos veículos, a capacidade de transporte é determinada pelo tamanho 

da carga e velocidade de cruzeiro. No transporte com “forwarders”, essas limitações 

podem ser reduzidas pelo ajuste da largura da carga, uso de sensores de peso para a 

carga e sistema de amortecimento na caixa de carga.Estas melhorias são a base do 

acessório Hydroflex disponível através de diversos fabricantes de “forwarders” (figura 

9). Atualmente, as caixas de carga dos “forwarders” são projetadas para toras com peso 

elevado. Conseqüentemente, quando sortimentos mais leves são extraídos, a capacidade 

da máquina não é utilizada em sua totalidade. O sistema Hydroflex adapta a 

configuração do espaço de carga ao peso da madeira, fazendo com que o “forwarder” 

opere sempre com carga máxima. 
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Figura 9. Esquema do sistema Hydroflex. 

 

O sistema consiste na montagem dos fueiros em cilindros hidráulicos com altura 

ajustável e amortecimento. O peso total da carga é registrado através de pressão 

hidráulica e um aviso de advertência alerta o operador quando ocorre excesso de carga. 

A estrutura de carga pode ser ampliada em 65 cm de cada lado, ampliando a largura em 

até 130 cm (figura 10). Estudo feito pela Skogforsk concluiu que a maximização da 

capacidade de carga reduziu os custos de extração entre 3 e 13 centavos de dólar por 

metro cúbico sólido. 

 
Figura 10. Ilustração da ampliação da largura da caixa de carga do “forwarder”. 
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Figura 11. Detalhe da movimentação dos fueiros, ampliando a largura da caixa de carga 

do “forwarder” Timberjack 1410D com ALS (“Active Load Space”). 

 

Dag Fjeld ((dag.fjeld@ssko.slu.se) realizou um estudo com esse equipamento, 

procurando quantificar as mudanças no tamanho da carga, velocidade de extração e 

níveis de vibração devido a sua utilização. Os resultados mostraram que o aumento 

médio no tamanho da carga (t) foi de 7% para toras e 23% com madeira para celulose. 

A velocidade média do transporte com carga aumentou entre 5 e 10%, dependendo do 

tipo do terreno, assim como a estabilidade do “forwarder” pela diminuição da altura do 

centro de gravidade. A maior diferença na vibração do chassi foi encontrada em 

freqüências mais altas (>100 Hz) no eixo vertical.  

Pelo exposto, trata-se de um acessório cuja utilização deve ser estudada no Brasil, 

principalmente nos reflorestamentos de eucalipto para produção de celulose e papel. 

 

3.8. Danos em extremidades de toras associados com o uso de “feller-bunchers” no 

inverno 

 

Björn Andersson (bjorn-a@vcr.feric.ca) examinou os danos causados à primeira tora 

devido ao corte com “feller-bunchers” equipados com serra circular. 1200 toras foram 

examinadas, em diferentes locais de colheita, sendo que 19,7% delas apresentaram 

danos. Isto resultou em uma perda no volume comercial de toras para serraria de 
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aproximadamente 0,2%. A freqüência e extensão dos danos à base das toras variaram 

com o diâmetro do tronco, técnicas de corte e condições dos dentes de corte. De 

maneira geral, os danos foram maiores entre troncos de diâmetros menores; entre 

troncos acumulados e cortados, do que troncos cortados isoladamente; e entre troncos 

cortados por meio de dentes da serra com afiação deficiente. 

Essas diferenças, contudo, não explicaram todas as variações encontradas nos danos 

avaliados. Uma suposição é de que algumas condições locais podem influenciar a 

susceptibilidade das árvores ao dano, hipótese esta não comprovada. Outra é de que 

programas de qualidade para redução desse tipo de dano possam ter influenciado 

significativamente os resultados, valorizando a importância da maior atenção por parte 

do operador. 

Deve-se procurar observar se esses efeitos também são encontrados no corte com 

“feller-buncher” de nossos plantios de eucalipto e pinheiros para uso em serraria, além 

de se quantificar a sua importância econômica. 

 

3.9. Ergonomia e segurança do trabalho 

 

O cansaço de operadores de máquinas florestais pode levar a uma redução significativa 

na produtividade, assim como a um aumento dos custos de manutenção e operação. 

Andrew Nicholls (a.nicholls@pgrad.unimelb.edu.au) abordou esse aspecto na palestra 

“O impacto da fadiga do operador na produtividade da máquina de colheita”. Em 

seu estudo, o tempo de reação do operador foi afetado por quatro fatores. Ele aumentou 

na metade da manhã, coincidindo com o cansaço circadiano, e à noite quando a 

quantidade recomendada de luz (600 Lux) não foi fornecida pelas máquinas de colheita. 

O tempo de reação também aumentou quando a temperatura da cabine e as leituras de 

CO2 atingiram níveis superiores a 25 °C e 1000 ppm, respectivamente. 

Em sua conclusão, Nicholls destacou que esses fatores, mais as tarefas repetitivas e 

baixos níveis de atividade física, serão cruciais nas relações trabalhistas, além das 

longas horas de trabalho dentro das cabines (10 a 14 horas por turno). 

Bob Rummer (rrummer@fs.fed.us) discutiu sobre dois itens ainda não abordados pela 

norma ISO 11850, que trata de máquinas florestais: estruturas de proteção de cabines 

contra rolamento (ROPS), em tratores com estruturas superiores rotativas (ex. 

escavadoras adaptadas), e arremesso de objetos. Em sua palestra “Novos 

desenvolvimentos na proteção do operador para máquinas florestais” foram 
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apresentados um software que simula o rolamento de uma máquina em declive de 30°, 

obtendo a energia a cada impacto na cabine, e um disparador para simular o arremesso 

de objetos e verificar a eficiência de estruturas de proteção. Comentou-se que o melhor 

modo de parar fragmentos de corrente  de motosserra são policarbonatos monolíticos, 

com pelo menos 12 a 15 mm de espessura, ou policarbonatos laminados  com 19 mm, 

sendo que esses últimos não suportam o impacto de um dente do disco de “feller-

buncher”. Alguns modelos de “feller-buncher” de disco usam vidros de policarbonato 

com 38 mm de espessura. 

A palestra “Estudos experimentais durante a construção de linhas de fogo para 

melhoria da organização do trabalho durante o combate de incêndios florestais: 

impactos ergonômicos e econômicos”, de Felipe Meyer (Universidad de Concepción, 

Chile), apresentou um estudo interessante sobre o tamanho da equipe de combate e a 

distribuição de pausas durante a construção de um aceiro. Os resultados mostraram que 

uma brigada de oito homens em incêndios de grandes proporções é o ideal e as pausas 

devem ser fixas de cinco minutos para cada dois homens por vez. O limite 

cardiovascular para esse tipo de trabalho deve ser de 60% em três horas. 

 

4. DIA DE CAMPO 

 

Ao final do evento, foram visitados alguns locais para acompanhamento de operações e 

demonstração de máquinas florestais.  

 

Técnicas e sistemas para silvicultura 
 

• Bräcke 321D (figura 12): última versão do escarificador de disco, com novo 

motor hidráulico,geometria aprimorada e menos peso do que os antecessores, 

apresentando maior produtividade (0,5 – 1,5 ha/h) em função do tipo de terreno 

e número de “covas” desejadas. Pode realizar escarificação contínua ou 

intermitente (figura 13), sendo indicado principalmente para terrenos com 

grande número de obstáculos ou maior quantidade de resíduos florestais. 
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Figura 12. Escarificador de disco Bräcke 321D. 

 

 
Figura 13. Escarificação intermitente. 

 

• Escarificador GSSP 97 (figura 14): montado entre a frente e a caixa de carga 

do “forwarder”, com pouco ou nenhum efeito na operação de extração. O GSSP 

97 é comumente utilizado ao extrair madeira ou resíduos em áreas de corte final 

(figura 15). A produtividade depende da quantidade de trabalho feito 

simultaneamente, sendo que somente a escarificação irá produzir cerca de 0,7 

ha/h. O GSSP 97 irá produzir bons resultados de escarificação (figura 16) em 

solos com pouca ou moderada quantidade de obstáculos, podendo ser equipado 

com um removedor de resíduos na frente da lâmina. 
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Figura 14. Escarificador GSSP 97 montado em um “forwarder” adaptado para remoção 

de resíduos. 

 
Figura 15. Remoção de resíduos com “forwarder” e escarificação simultânea. 

 

   
Figura 16. Resultado de escarificação com GSSP 97 (esq.) em solo pedregoso (dir.). 

 

• Plantadora Bräcke (figura 17): trata-se de um equipamento de plantio semi-

automático que escarifica e planta mudas de tubetes simultaneamente.A câmara 

rotativa pode ser carregada com até 88 mudas, chegando a atingir uma 

produtividade de 300 mudas por hora (figura 18). Essa plantadora pode ser 

montada em escavadoras ou “harvesters” de médio ou grande porte. 
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Figura 17. Plantadora Bräcke. 

 

 
Figura 18. Vista da câmara rotativa da plantadora Bräcke montada em “harvester”. 
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Corte final 
 

Nesta parada estavam sendo demonstrados o “harvester” Valmet 941/370 (figura 19) e o 

“forwarder” Timberjack 1410D equipado com ALS (Adjustable Loading Space). 

Equipado com o cabeçote Valmet 370 (figura 20), com 10 m de alcance, o modelo 941 é 

o maior “single-grip harvester” de pneus existente no mercado, com diâmetro de corte 

de 700 mm. Pesando 23500 kg, conta com motor com 204 kW de potência e capacidade 

de levante do cabeçote de 16,3 kN. Mais informações técnicas, em português, são 

encontradas no endereço: http:// shop.oviksrepro.se/pdf/partek/Low_v941_f_pt02_Be.pdf. 

 

 
Figura 19. “Harvester” Valmet 941/370. 

 

 
Figura 20. Cabeçote processador Valmet 370. 
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O sistema ALS equipando o “forwarder” Timberjack 1410D (figura 21) já foi descrito 

no item 3.7, com a oportunidade de presenciar as vantagens da sua utilização em 

operação no campo (figura 22). Pesando cerca de 17 t e motor com 136 kW de potência, 

este “forwarder” tem uma capacidade de carga de 14 t, sendo equipado com gruas com 

alcance entre 7 e 9 m. Maiores informações técnicas e detalhes ilustrativos em 

http://www.timberjack.com/downloads/pdf/forwarders/Forwarders-Brochure.pdf. 

 

 
Figura 21. “Forwarder” Timberjack 1410D. 

 

 
Figura 22. Aumento da largura da caixa de carga do “forwarder”, com conseqüente 

rebaixamento do centro de gravidade e aumento da estabilidade da máquina. 
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A operação com o carregador responde por 50 a 75% do tempo gasto com a extração de 

madeira pelo “forwarder”. Com o intuito de reduzir esse tempo, um sistema integrando 

colheita e transporte em uma única máquina, “harwarder”, vem sendo testado nos 

últimos cinco anos. O objetivo é tornar o carregamento um prolongamento integrado 

das operações de corte e toragem. A máquina aqui apresentada foi um modelo Valmet 

801 Combi/330 Duo (figura 23). 

 

 
Figura 23. “Harwarder” Valmet 801 Combi/330 Duo. 

 

Em corte final, o “harwarder” tem o espaço de carga montado em uma estrutura móvel 

(figura 24), de maneira que as árvores possam ser “introduzidas” na máquina a partir de 

várias direções de corte. A largura do espaço de carga também é ajustável e pode ser 

inclinado para que as toras caiam suavemente. O “harwarder” pode competir com o 

sistema “harvester + forwarder” se o tempo despendido com transporte não for uma 

fração muito grande do tempo total, haja vista que o “harwarder” não deixa de ser um 

“forwarder” mais caro, e as árvores não tenham diâmetro superior à capacidade do 

cabeçote, cerca de 30 cm. 
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Figura 24. Vista da caixa de carga móvel do “harwarder” Valmet 801 Combi/330 Duo. 

 

Adoção de tecnologia móvel em caminhões de transporte de madeira 
 

A maior parte das operações florestais na Suécia têm sido feitas por prestadores de 

serviços. Contudo, o planejamento e o controle dessas atividades permanecem dentro da 

companhia florestal. Comumente, todo o transporte originário de uma área específica de 

uma empresa florestal é designado para um único caminhão, com retorno para casa após 

cada viagem. 

Nas regiões Sul e Central da Suécia os proprietários de caminhões se organizam em 

associações de transportadores. Essas associações reúnem até 200 caminhões. No norte 

da Suécia essas unidades são menores até atingir operações com um único caminhão. 

Os motoristas são responsáveis pelo planejamento do cronograma do dia-a-dia, 

considerando as quotas a serem preenchidas e locais de estoque de madeira, além de 

serem aptos a rapidamente ajustar-se às mudanças de demanda. 

Alguns aprimoramentos no transporte de madeira ainda podem ser atingidos: 

• Melhor uso de rotas potenciais pode reduzir o custo de transporte em até 10%. 

• Um manejo mais dinâmico do fluxo de madeira pode reduzir significativamente 

o trabalho exigido. 

• Melhor integração entre o caminhão e as operações na indústria poderia reduzir 

tempos do sistema de transporte. 

O sistema KOLA implica na adoção de uma tecnologia “inteligente” de suporte em cada 

caminhão, com computador, GPS, transmissores e roteadores, facilitando a 
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comunicação em movimento e a integração entre a obtenção de madeira e as operações 

na indústria. 

 

Desbaste 
 

A operação de desbaste em larga escala na Suécia é 100% mecanizada, geralmente com 

“harvesters” de menor porte e “forwarders” com capacidade de carga ao redor de 10 t, 

operando em carreadores distante 20-25 m entre si. Algumas alternativas para redução 

de custos incluem o uso de gruas de maior alcance, manuseio de mais de uma árvore 

simultaneamente (figura 25) e o “hardwarder”. 

 

 
Figura 25. Cabeçote “harvester” multiprocessador. 

 

O manuseio de “árvores múltiplas” aumenta ligeiramente o tempo de ciclo, mas reduz o 

tempo gasto por árvore, com aumentos de produtividade de até 20%. Alguns problemas 

podem ocorrer com a qualidade do desgalhamento simultâneo em função da espécie. 

Desbaste com “harwarders” envolve o processamento dos troncos diretamente no 

espaço de carga (figura 26). Estudos da Skogforsk têm mostrado que a produtividade do 
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“harwarder” é igual ou maior quando comparado com sistemas de duas máquinas sob 

certas circunstâncias. Contudo, essas máquinas ainda são protótipos, havendo muito que 

ainda fazer em termos de desenvolvimento metodológico. 

 

 
Figura 26. Caixa de carga do “harwarder” Valmet 801 Combi. 
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