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Pergunta nº: 1137/Question nº: 1137 

 
Título: /Title: Madeira "esquecida" no mato na operação de 

colheita florestal 

                   Por: / By: Lynniker Trés Bernardino 

 
E-mail: lynnikertb@hotmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Bom dia. Sou estudante da UFES e gostaria de lhe pedir algumas 

informações, para ajudar a concluir meu trabalho de conclusão de curso.  

Busquei em vários artigos e revistas científicas um valor ou até mesmo 

uma percentagem de madeira comercial "esquecida" no campo, como vi 

em um de seus trabalhos. Uma das perdas mais comuns de madeira nas 
operações de colheita são as toras e até mesmo pilhas de toras 

“esquecidas” pelo pessoal da colheita, baldeio e transporte. Típica perda 

devido à má gestão e ao não monitoramento da qualidade das 

operações. 

Gostaria de saber quantos % essas perdas representam no volume 

estimado pelo inventario da floresta. 
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Grato, 

Lynniker 

   _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dias Lynniker; 

Esse tipo de perdas varia em função de quatro fatores principais: 

 qualidade da floresta;  

 especificação de diâmetro mínimo a entrar na fábrica;  

 tipo de colheita;  

 gestão. 

Em caso de florestas muito irregulares, com muitas árvores finas, essas 
perdas são maiores. Também no caso da mecanização intensa, os 

harvesters acabam não colhendo árvores muito finas, pois vai afetar a 

produtividade. Eles simplesmente as jogam ao chão, descartando-as. 

Finalmente, temos a gestão que inclui fiscalização e até mesmo 
treinamento e conscientização dos operadores. 

O valor é extremamente variável – pode ser muito baixo – quase zero, 

até valores de 2 a 5% do volume total colhido. Quanto maior a 

exigência em maiores diâmetros para suprir a fábrica (pode variar entre 
4 a 8 cm de diâmetro mínimo) e quanto mais variável forem as árvores 

em dimensões, piores são as perdas. 

Já vi coisas horrorosas, mas é a vida – para muitos isso é normal – 

coisa estranha e muito pouco sustentável para quem prega 

sustentabilidade. 
Um abraço 

Celso 

 _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Lynniker Trés Bernardino 

 
E-mail: lynnikertb@hotmail.com 

 

Muito obrigado por esclarecer esta dúvida. Estou fazendo testes em 

diferentes áreas já baldeadas analisando a quantidade de madeira 
comercial (no caso aqui madeira de 6 metros já descascada) que é 

deixada para traz, já descontando os resíduos analisando apenas toras 



totalmente processadas, que ficaram no campo após a passagem dos 

"FW", e estou encontrando valores que variam de 0,5 a 1,5% de perdas, 

baseando na produção total de madeira da UP. Ex: Em UPs onde 

a produção estimada é de 35 m³ as perdas chegam a 1,75 m³. 
Aí, gostaria de uma referência para basear os meus dados no TCC. 

  

Desde de já grato por sua colaboração. 

 
Lynniker. 

  

 


