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RESUMO – Este trabalho foi conduzido em povoamentos de Pinus em uma empresa 
florestal situada no estado do Paraná, com objetivo de avaliar a qualidade da madeira 
no traçamento com cabeçote processador em dois sistemas de Colheita, buscando 
identificar se há ocorrência de variações entre medidas reais e as inseridas no 
software do computador de bordo da máquina e detectar os principais fatores que 
influenciam. Realizaram-se amostras simples com número determinado de toras a 
serem medidas em cada sortimento. Adotou-se a estatística descritiva para análise 
dos dados. Os resultados mostraram que tanto diâmetro como o comprimento 
apresentaram variações dos valores encontrados em relação aos desejados e 
programados, entretanto para variável comprimento essas variações foram mais 
acentuadas em ambos os sistemas de colheita estudados. De acordo com os 
resultados, concluiu-se que ocorreram variações por problemas operacionais e 
mecânicos. 
 
Palavras-Chave: Precisão. Sortimento. Cabeçote Processador. 
 

ABSTRACT - This study was conducted at a Pinus plantation in a forestry company 
located in the state of Parana, aiming to evaluate the quality of wood in processing 
with head processor working on two harvesting systems in order to identify if there is 
occurrence of variations between actual measurements and inserted on machine's on-
board computer software, and detect the main influencing factors. There were single 
samples with determined number of logs to be measured in each assortment. There 
was adopted descriptive statistics for data analysis. The results showed that both 
diameter and length showed variations in values found in comparison to desired and 
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programmed. Variations were more pronounced in both collection systems studied. 
According to the results, it was concluded that there were variations because of 
operational and mechanical problems. 

 
Keywords: Accuracy. Assortment. Head Processor. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Dentre os multiprodutos advindos de uma floresta estão as toras destinadas à 

laminação, serrarias, celulose. Para estas indústrias as toras devem estar dentro dos 

parâmetros acordados no momento da compra, caso isso não ocorra, sofrerão perdas 

financeiras, pois não será possível o beneficiamento da madeira dentro da classe de 

produtos que compensem o preço pago. Segundo Lourenço Filho (1981), para se 

atingir bom desempenho e atender de forma satisfatória o cliente, assegurando a 

qualidade e rentabilidade, é preciso envolver todos os setores da empresa, pois o 

controle de qualidade é um sistema amplo e complexo. Para isso, de acordo com 

Jacovine et al. (1999), é preciso a aplicação de alguns itens como, melhorar a 

qualidade, diminuir os custos, repensar, reengenhar os processos. Esses aspéctos 

garantirão a competitividade e sobrevivência do setor.  

Segundo Leão (2012), após a derrubada e retirada da copa a próxima etapa de 

corte é o traçamento da tora comercial, seccionando-a em toras menores. Leão (2012) 

afirma ainda, que “o traçamento é uma etapa intermediária entre a exploração 

(floresta) e o processamento da madeira (serraria), que consiste em transformar a 

árvore derrubada em toras”.  

Praticamente todas as empresas do setor florestal brasileiro estão partindo para 

mecanização das atividades de colheita e transporte florestal e que esse intenso 

processo de mecanização vem afetando, sejam positiva ou negativamente, os custos 

de produção (Machado, 2008). Neste sentido, dentro de cada sortimento as medidas 

de comprimento e diâmetro da tora devem seguir o padrão exigido pelo cliente, 

evitando perdas para ambas as partes. Desta forma é preciso buscar respostas 

baseadas em argumentos técnicos e operacionais para possíveis alterações ocorridas 

no processamento de madeira. 
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 Para Burla (2008), o harvester é a principal máquina utilizada na derrubada e 

processamento. É uma máquina que possui uma alta tecnologia embarcada e 

capacidade de operar em condições variadas e situações adversas. Sendo assim, o 

objetivo desta pesquisa foi analisar estatisticamente as variáveis diâmetro e 

comprimento das toras de Pinus taeda provenientes do processamento com 

Harvester, de forma a evidenciar a conformidade ou não com os padrões 

estabelecidos pela empresa e com a programação realizada previamente no software 

do equipamento, além de identificar os principais fatores influentes nas medições do 

cabeçote processador. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este trabalho foi realizado em áreas operacionais pertencentes à empresa 

atuante no segmento de produção de florestas, cuja finalidade é comercializar toda 

produção no final do ciclo, atendendo os mercados de madeira serrada, laminação, 

chapas e celulose. Os povoamentos florestais objetos deste estudo, encontram-se na 

mesoregião centro oriental do estado do Paraná, nos municípios de Sengés e 

Jaguariaíva, situados a 49º 27’ 50” longitude oeste e 24º 06’ 46” latitude sul e a 49º 

42’ 23” de longitude oeste e 24º 14’ 49” de latitude sul, respectivamente. A 

característica topográfica das áreas de estudo é de relevo suave ondulado, clima 

subtropical úmido, precipitação média anual de 1400 mm aproximadamente, com 

chuvas regulares durante o ano, sendo janeiro o mês mais chuvoso e agosto o mais 

seco. 

 Os povoamentos de Pinus taeda, objetos do estudo, estão na segunda rotação 

com características que remetem à povoamentos homogêneos, sendo que os 

reflorestamento localizados nos municípios de Sengés e Jaguariaíva estão com 15 

anos, possuindo densidade inicial de 1666 árvores por hectare com uma intervenção 

por desbaste. 

 No estudo realizado no sistema de Colheita Full tree, utilizou-se um cabeçote 

de corte da marca Log Max, modelo 7000C, pesando 1619 kg, altura 1742mm. No 
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estudo realizado no sistema de colheita cut to lenght, utilizou-se um cabeçote de corte 

da marca Log Max, modelo 6000B, pesando 1299 kg, altura 1682 mm. 

 A máquinas quais foram instalados os cabeçotes, foram Caterpillar, modelo 320 

DFM, sobre esteiras, com motor Cat® C6.4 ACERT™, potência líquida do volante 

117,0 kW, sistema hidráulico com fluxo máximo no implemento principal de 205L/min 

(2x), massa de operação 21760kg. O conjunto utilizado no sistema full tree 

encontrava-se com 3000 horas e o conjunto utilizado no sistema cut to lenght, com 

1073 horas de trabalho. 

No presente estudo a madeira foi toda destinada à venda, de acordo com a 

classificação e separação por diâmetro, distribuídas em três classes, conforme o 

Quadro 1. A classificação dos sortimentos no sistema cut to lenght pode ser vista na 

Figura 1, e no sistema full tree, na Figura 2. 

 

Quadro 1: Sortimentos das toras produzidas no processamento. 

Sortimento Destino Diâmetro na ponta fina 

Celulose Madeira para fabricação 
de celulose 

8 ≥ 17 cm 

Tora fina Madeira para serraria 18 ≥ 22 cm 

Tora média Madeira para laminação 
e/ou serraria 

≥ 23 cm 

 

 
Figura 1. Classificação dos sortimentos no sistema full tree (a) e cut to lenght (b). 

a) b) 

Fonte: Os autores. 
 

A coleta de dados demandou dois dias de trabalho de duas pessoas, um dia no 

município de Sengés, onde se localizava o módulo 1 de colheita mecanizada atuando 
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no sistema full tree e outro dia no município de Jaguariaíva, local onde encontrava-se 

o módulo 2 de colheita mecanizada, cujo sistema era o cut to lenght. Foram coletadas 

informações necessárias em um total de 792 toras. Para realização do levantamento 

confeccionaram-se formulários específicos para coleta dos dados, através de uma 

trena realizou-se a medição das variáveis diâmetro e comprimento em 132 peças 

dentro de cada um dos sortimentos para ambos os sistemas estudados, de forma 

sequencial, ordenada e imparcial, onde foram medidas, compondo o total pré-

estabelecido, as que ofereciam acesso haja vista que o cabeçote processador em 

ambos os sistemas estudados, deixa as toras enleiradas e sobrepostas. 

Buscou-se o comparativo entre os valores que foram programados no 

computador do cabeçote processador e os valores reais gerados por meio do 

processamento.  

Para auxiliar na interpretação dos resultados foram utilizadas análises 

estatísticas descritivas com ferramentas do Microsoft Excel®, compreendendo “ o 

Máximo Valor Obtido”, “o Mínimo Valor Obtido”, “ Média Aritmética dos Valores” e o 

“Desvio Padrão da Média”. 

 Máximo Valor Obtido: É o maior valor único encontrado em todas as medições 

da variável, na classe determinada. 

 Mínimo Valor Obtido: É o menor valor único encontrado em todas as 

medições da variável, na classe determinada. 

 Média Aritmética dos Valores: É representada pela média dos valores da 

variável, na classe determinada. Ou seja, é a relação entre a somatória dos 

valores e o número de indivíduos medidos. 

 Desvio Padrão da Média: Mede a dispersão dos valores em relação à média 

apresentando unidades de medida na mesma unidade dos dados. 

Também através do Microsoft Excel® realizou-se o Teste - F (duas amostras 

para variância) e o Teste – T (duas amostras presumindo variâncias diferentes). Esses 

testes foram realizados somente para variável diâmetro devido a possuírem nos dois 

sistemas estudados igualdade de valores em suas classes, o que não ocorreu na 

variável comprimento, impossibilitando esse tipo de análise. 
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Para descobrir os valores em percentual que se apresentaram abaixo, acima 

ou conforme o especificado utilizou-se cálculo matemático baseado em regra de três 

simples. Foi utilizada a observação visual para identificar os fatores que influenciam 

as medições do cabeçote. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para o sistema full tree a partir da 

análise estatística descritiva que os dados coletados foram submetidos. 

 

Tabela 1. Valores obtidos a partir dos dados coletados em campo e submetidos a 

estatística descritiva, referentes ao processamento com cabeçote processador Log 
Max 7000C, no sistema full tree. 

 Diâmetro (cm) Comprimento (m) 

 08 a 17 18 a 22 23 acima 08 a 17 18 a 22 23 acima 

Máx. valor 20 24 33 2,50 2,38 2,80 

Mín. valor 06 18 22 2,32 2,29 2,61 

Média 12,61 20,89 26,55 2,38 2,34 2,69 

± s 3,5334 1,7016 2,5030 0,0267 0,0164 0,0203 

 

Com relação ao diâmetro e ao comprimento as médias ficaram 100% dentro 

dos limites de tolerância pré-determinados pela empresa. Tratando-se somente do 

comprimento, os valores médios ficaram 100% conforme os programados no 

computador da máquina. 

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos para o sistema cut to lengt a partir da 

análise estatística descritiva que os dados coletados foram submetidos. 

 

Tabela 2. Valores obtidos a partir dos dados coletados em campo e submetidos a 
estatística descritiva, referentes ao processamento com cabeçote processador Log 
Max 6000B, no sistema cut to lengt. 

 Diâmetro (cm) Comprimento (m) 

 08 a 17 18 a 22 23 acima 08 a 17 18 a 22 23 acima 

Máx. valor 20 25 32 3,68 2,73 2,89 

Mín. valor 08 17 23 3,55 2,65 2,85 
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Média 13,41 20,60 26,07 3,59 2,69 2,86 

± s 2,9653 1,6223 1,9541 0,0252 0,0157 0,0137 

 

Com relação ao diâmetro e ao comprimento as médias ficaram 100% dentro 

dos limites de tolerância pré-determinados pela empresa. Tratando-se somente do 

comprimento, os valores médios no sortimento “08 a 17” e “18 a 22” ficaram conforme 

os programados no computador da máquina, já no sortimento “23 acima”, o 

programado era 2,87 m e a média foi 2,86m. 

 

Sortimento “23 acima” 

Após tabulação encontrou-se os valores absolutos dos dados coletados para 

diâmetro neste sortimento (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribuição dos valores de diâmetro no sortimento “Acima 23” nos 

sistemafull tree, cabeçote processador 7000C (A) e cut to lenght, processamento com 
cabeçote Log Max 6000B (B). 

a) b) 
 

Observa-se que neste sortimento os valores absolutos para diâmetro estão 

dentro do desejado pela empresa, o bom desempenho pode ser atribuído à satisfatória 

condição de manutenção do sistema de medição de diâmetro do cabeçote. Os valores 

de diâmetro ficaram 100 % conformes, tanto da prévia programação realizada no 

computador da máquina quanto do desejado pela empresa em ambos os sistemas 

estudados. 
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A parte do fuste onde consiste na parte mais nobre da árvore, antes de chegar 

ao início da copa, normalmente, não possui obstáculos que interfiram na leitura pelo 

sensor, sendo dessa parte que se obtém a grande maioria das toras deste sortimento, 

fator esse que pode ser a explicação para total conformidade em ambos os sistemas. 

Na tabela 3 é possível verificar os dados estatísticos referentes ao diâmetro “Acima 

23”. 

 

Tabela 3. Análise estatística das médias da classe de diâmetro “acima de 23”, para 

os sistemas Full tree e Cut to lenght. 

Sistema Diâmetro (cm) Variância F tab F cal T tab Tcal 

Full tree 26,55 6,20 

1,63 1,33 1,79 1,65 
Cut to lenght 26,07 3,80 

 

Embora nos valores absolutos as médias obtidas sejam diferentes, 

estatisticamente não há diferença significativa entre elas, ou seja, estatisticamente 

são homogêneas. 

Com relação ao comprimento, para este sortimento, os valores absolutos se 

dos dados tiveram variações nos dois sistemas estudados em relação à programação 

do computador (valores sob a linha verde) e, somente no sistema full tree, em se 

tratando do desejado pela empresa (valores entre as linhas vermelhas) (Figura 3). 

  

Figura 3. Distribuição dos valores de comprimento na classe “Acima 23” no sistema 
full tree, cabeçote processador 7000C (a) e no sistema cut to lenght, cabeçote 
processador Log Max 6000B (b). A linha vermelha representa os itens satisfatórios do 
sortimento. A linha verde representa o valor programado na máquina. 
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a) b) 
 

Os dois sistemas estudados apresentaram variações no comprimento, tanto em 

relação à programação do computador quanto em relação ao desejado pela empresa. 

De acordo com observações em campo é possível que os valores que não 

corresponderam à programação da máquina, tiveram como fatores de influência 

problemas de ordem mecânica, ou seja, por desgaste de componentes do sistema de 

medição do comprimento ou deficiência na manutenção. 

Nessa classe de diâmetro, “acima 23” seria interessante recuar a programação 

do comprimento no computador e, consequentemente diminuir o intervalo dos valores 

desejados pela empresa, o que seria um ganho de um ou dois centímetros por tora 

que levaria a um ganho em metro cúbico quando extrapolado para um grande volume 

de corte anual. 

Com relação aos valores percentuais para comprimento, no sistema full tree os 

valores se apresentaram 20% abaixo, 50% acima e 30% conforme a programação do 

computador e no sistema cut to lenght, os valores se apresentaram 54% abaixo, 22% 

acima e 24% conforme o programado no computador. 

Além do possível desgaste dos componentes do sistema de medição de 

comprimento, outro fator para o baixo percentual conforme é o fato da do fuste não 

ser uniforme, devido à presença de galhos, entre outros defeitos característicos do 

genótipo, fazendo com que a precisão das medidas ficasse comprometida. A maior 
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percentagem acima da programação pode estar relacionada também às 

características genotípicas das árvores. 

Com relação ao comprimento, de acordo com desejado pela empresa, os 

valores percentuais no sistema full tree foram 75% conforme, 1% abaixo e 32% acima 

e no sistema cut to lenght 100% dos valores se apresentaram conformes. 

É possível que os valores percentuais diferentes entre os dois sistemas seja 

devido a um maior desgaste dos componentes do cabeçote processador Log Max 

7000B, utilizado no full tree, fator esse que podem remeter a uma manutenção 

mecânica com maior qualidade para o sistema cut to lenght, embora o cabeçote 

processador utilizado neste sistema esteja com menos horas de trabalho quando 

comparado ao utilizado no full tree. 

 

Sortimento “18 a 22” 

Os valores absolutos dos dados de diâmetro no sortimento 18 a 22 em ambos 

os sistemas estudados se apresentaram variações em relação ao desejado (Figura 

4). 

 

Figura 4. Distribuição dos valores de diâmetro na classe “18 a 22” no sistema full tree, 
cabeçote processador 7000C (a) e no sistema cut to lenght, cabeçote processador 
Log Max 6000B (b). 

a) b) 
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Essa variação pode ter sido causada por fatores operacionais causados por 

obstáculos existentes no fuste, provenientes de defeitos. 80% dos valores 

encontrados para diâmetro estão conforme e 20 % acima do desejado, para o sistema 

full treee para o sistema cut to lenghtos valores se apresentaram 16% acima e 84% 

conforme o desejado pela empresa. 

É possível que os percentuais acima para os dois sistemas, em relação à 

conformidade dos dados de diâmetro, tenha ocorrido em função de obstáculos como 

galhos e bifurcações que, nesta parte do fuste se acentuam e, consequentemente, 

interferem no sistema de medição. Entretanto, as toras mais grossas para esta classe, 

poderiam estar na classe “Acima de 23”, sendo comercializada com maior valor. Na 

Tabela 4 é possível verificar os dados estatísticos referentes ao diâmtero “18 a 22”. 

 

Tabela 4. Análise estatística das médias da classe de diâmetro “18 a 22”, para os 

sistemas full tree e cut to lenght. 

Sistema Diâmetro (cm) Variância F tab F cal T tab Tcal 

Full tree 20,89 2,90 
1,10 1,33 1,26 1,65 

Cut to lenght 20,60 2,63 

  

Neste caso, as médias são heterogêneas de acordo com os testes realizados, 

significando que são diferentes estatisticamente. Os valores absolutos dos dados de 

comprimento no sortimento “18 a 22” em ambos os sistemas estudados apresentaram 

variações em relação a programação do computador e ao desejado pela empresa. 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Distribuição dos valores de comprimento na classe “18 a 22” no sistema full 

tree, cabeçote processador 7000C (a) e no sistema cut to lenght, cabeçote 
processador Log Max 6000B (b). A linha vermelha representa os itens satisfatórios do 
sortimento. A linha verde representa o valor programado na máquina. 
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a) b) 
  

Variações de comprimento podem ser atribuídas a vários fatores como 

ineficiência na manutenção e fatores operacionais. Nessa classe de diâmetro, “18 a 

22” seria interessante recuar a programação do comprimento no computador e, 

consequentemente diminuir o intervalo dos valores desejados pela empresa, o que 

seria um ganho de um ou dois centímetros por tora que levaria a um ganho em metro 

cúbico quando extrapolado para um grande volume de corte anual. 

Com relação ao comprimento, os valores percentuais da conformidade dos 

dados se apresentaram 23% abaixo, 48% acima e 30% conforme a programação 

realizada no computador da máquina, para o sistema full tree, já para o sistema cut to 

lenghtos valores foram 42% abaixo, 29% acima e 29% conforme.  

De acordo com a representação gráfica, os valores acima da programação no 

computador de bordo obtiveram um percentual maior no sistema full tree do que no 

sistema cut to lenght e para valores abaixo da programação, obviamente, ocorreu o 

contrário. É possível que essa ocorrência se deva em função da homogeneidadee 

semelhança entre os dois povoamentos onde foi realizada a pesquisa, ou seja, a 

variação se deu em função de características relacionadas ao genótipo das árvores. 

Outro fator que reforça essa tese é que para a classe diamétrica “acima 23”, os valores 

percentuais acima se comportaram também maiores para o full tree do que para cut 

to lenght. Se tivesse sido o mesmo operador processando em ambos os sistemas, 
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essa diferença poderia até ser relacionada a aspectos individuais do operador, 

entretanto, foram operadores diferentes. 

Quanto ao desejado pela empresa, os valores percentuais da conformidade 

dos dados se apresentaram 1% abaixo, 21% acima e 78% conforme, no sistema full 

tree e para o sistema cut to lenght os valores foram 7% acima e 93% conforme.  

A maior percentagem de conformidade dos valores obtidos em relação ao 

desejado pela empresa se deu em função da margem de segurança de 5 cm 

estabelecida, sendo que no sistema cut to lenght esse percentual superou o sistema 

full tree, fato esse que pode ser atribuído a fatores operacionais e/ou fatores 

mecânicos de melhor qualidade no cut to lenght. 

 

Sortimento “08 a 17” 

Os valores absolutos dos dados de diâmetro no sortimento “08 a 17” em ambos 

os sistemas estudados se apresentaram variações em relação à programação do 

computador e ao desejado pela empresa. (Figura 6). 

 

Figura 6. Distribuição dos valores de diâmetro na classe “8 A 17” no sistema full tree, 

cabeçote processador 7000C (a) e no sistema cut to lenght, cabeçote processador 
Log Max 6000B (b). A linha vermelha representa os itens satisfatórios do sortimento. 
A linha verde representa o valor programado na máquina. 

a) b) 
 

 Para os valores absolutos na classe diamétrica “08 a 17” (Celulose), as 
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aproveitamento da madeira, ou seja, por razões de defeitos, quebras ou quando uma 

peça que no comprimento da classe “18 a 22”, tornaria-se fina para esta classe, essa 

peça é classificada como Celulose mesmo com diâmetro acima de 17 cm, observa-se 

que esse fato ocorreu para ambos os sistemas estudados. Já com relação a variações 

para menor do que o especificado, como ocorreu no sistema full tree, pode ser algum 

caso em que o operador, por sua conta, resolveu aproveitar um pouco mais o fuste. 

Com relação aos valores percentuais da conformidade dos dados para 

diâmetro, 5% ficaram abaixo, 9% acima e 86% conforme o desejado pela empresa, 

no sistema full tree e no sistema cut to lenght,  7% acima e 93% conforme o desejado 

pela empresa. 

É possível que o maior percentual de conformidade do sistema cut to lengh tem 

relação ao full tree, seja devido ao comprimento ser maior, ou seja, quando se 

secciona uma peça para aproveitamento, no comprimento de máximo 2,40 m a tora, 

normalmente fica acima de 17 cm, já no comprimento de 2,60 m a tora será mais fina. 

Na Tabela 5 é possível verificar os dados estatísticos referentes ao diâmetro “8 a 17”. 

 

Tabela 5. Análise estatística das médias da classe de diâmetro “8 a 17”, para os 

sistemas full tree e cut to lenght. 

Sistema Diâmetro (cm) Variância F tab F cal T tab Tcal 

Full tree 12,61 12,48 
1,41 1,33 2,00 1,65 

Cut to lenght 13,41 8,79 

 

Neste caso as médias são homogêneas de acordo com os testes realizados, 

isto significa que estatisticamente não há diferença significativa. Os valores absolutos 

dos dados de comprimento no sortimento “8 a 17” em ambos os sistemas estudados 

se apresentaram variações em relação a programação do computador, mas quanto 

ao desejado pela empresa não houve variações em nenhum dos sistemas, ficando 

todos os valores dentro dos limites estabelecidos (Figura 7). 

 

Figura 7. Distribuição dos valores de comprimento no sortimento “8 a 17” no sistema 
full tree, cabeçote processador 7000C (a) e no sistema cut to lenght, cabeçote 
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processador Log Max 6000B (b). A linha vermelha representa os itens satisfatórios do 
sortimento. A linha verde representa o valor programado na máquina. 
 

a) b) 
 

Para ambos os sistemas estudados, nessa classe de diâmetro os valores que 

fugiram da conformidade em relação à programação do computador estão 

relacionados com o aproveitamento da madeira, tanto os valores abaixo quanto os 

valores acima. Além disso, é uma parte do fuste que contém mais galhos, o que faz 

com que o sistema de medição de comprimento tenha dificuldades devido ao 

movimento de vai-e-vem do cabeçote, para tentar encontrar a medida correta.  

Com relação ao comprimento, os valores percentuais da conformidade dos 

dados se apresentaram 36% abaixo, 38% acima e 26% conforme a programação 

realizada no computador da máquina, para o sistema full tree, já para o sistema cut to 

lenght os valores foram 29% abaixo, 35% acima e 36% conforme.  

Ao contrário do que se esperava, o percentual de conformidade dos dados para 

o produto denominado “Celulose”, obteve resultados semelhantes aos percentuais do 

produto chamado “Tora” para os dois sistemas estudados. 

Quanto ao desejado pela empresa, os valores percentuais da conformidade 

dos dados se apresentaram se apresentaram 100% conforme para ambos os 

sistemas estudados. 

O percentual de 100% conformidade dos dados para comprimento em ambos 

os sistemas, em relação ao desejado pela empresa é atribuído ao fato da alta margem 
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de tolerância nos valores, sendo que os intervalos aceitáveis foram de 1,80m a 2,60m 

e de 1,80m a 3,70m para os sistemas full tree e cut to lenght, respectivamente, no 

produto Celulose, em função de um melhor aproveitamento do fuste. 

 

 

Comparação entre os sistemas estudados 

 

No sistema de colheita full tree, observa-se que de acordo com a programação 

no computador da máquina para diâmetro 90% dos valores se apresentaram conforme 

e 10% não conforme e para comprimento, 30% se apresentaram conforme e 70% não 

conforme. Em relação à margem de tolerância da empresa, para diâmetro os valores 

se apresentaram 90% conforme e 10% não conforme e para comprimento 77% 

conforme e 23% não conforme (Figura 23). 

No sistema de colheita cut to lenght, observa-se que de acordo com a 

programação no computador da máquina, para diâmetro 92% dos valores se 

apresentaram conforme e 8% não conforme e para comprimento, 27% se 

apresentaram conforme e 73% não conforme. Em relação a margem de tolerância da 

empresa, para diâmetro os valores se apresentaram 92% conforme e 8% não 

conforme e para comprimento 97% conforme e 3% não conforme (Figura 8). 

 

Figura 8. Percentual dos valores conforme e não conforme para produto denominado 

“TORA” nos sistemas full tree (a) e cut to lenght (b). 
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Como pode ser observado, de forma geral não houve diferenças significativas 

nos valores percentuais entre os dois sistemas estudados, entretanto, em relação a 

programação do computador ocorreu um alto percentual de valores não conforme em 

relação aos valores desejados pela empresa, principalmente na variável comprimento, 

mas isso se explica considerando que a margem de tolerância utilizada pela empresa 

é de 5cm a maior e 0 cm a menor, já a programação do computador só aceita uma 

medida e esta é influenciada por vários fatores operacionais e mecânicos. 

 

Fatores relacionados com as medições 

 

Durante o período de acompanhamento e coleta de dados e por depoimentos 

dos operadores das máquinas, além da consulta a técnicos especializados na 

manutenção do cabeçote processador, objeto deste estudo, observou-se que as 

variações de medidas encontradas nos dois sistemas estudados, cujos valores foram 

mais acentuados para a relação de comprimento entre “programação no software do 

computador de bordo / medidas reais”.  

Isto ocorre normalmente por falhas mecânicas no sistema que controla o 

comprimento das toras no computador. Este problema pode ser minimizado por uma 

rotina de aferição nas dimensões das toras. Também ocorre outro problema 

operacional que influencia no comprimento, que é a parada do tracionamento do fuste 

em virtude de alguns obstáculos, em um galho mais grosso ou bifurcações (Figura 9), 

por exemplo, quando o operador necessita parar o movimento do rolo, retorná-lo e só 

depois voltar a tracionar o fuste. Este movimento de vai-e-vem altera a medição do 

fuste a ser seccionado. Esse fator não há como evitar, haja vista que é uma 

característica da árvore, seja genética ou relacionada ao manejo. 

 

Figura 9. Defeitos característicos da árvore que interferem na leitura dos sensores. 
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Da mesma forma que neste estudo, Jacovine et al., (2005) encontrou falta de 

padronização mais acentuada para variável comprimento no corte com harvester. Por 

outro lado encontrou predominância, dentro do erro, de valores abaixo da 

especificação, sendo que neste estudo a predominância foi de valores acima da 

especificação da empresa. Isso mostra que, realmente, existem fatores que 

influenciam a precisão da medida no corte com harvester seja para maior ou menor o 

que dependerá de fatores e circunstâncias que variam de operação para operação, 

de empresa para empresa, de equipamento para equipamento. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através dos resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que: 

 De modo geral, no processamento de madeira com cabeçote processador, não 

houve precisão nos valores das variáveis diâmetro e comprimento encontrados, 

quando comparados com a programação no computador de bordo. Essa 

imprecisão ocorreu tanto no sistema full tree quanto no cut to lenght. 

  Os erros ocorrem devido a problemas operacionais em função de defeitos na 

madeira, tais como galhos muito grossos, bifurcações e tortuosidades. Além de 

problemas de ordem mecânica e problemas relacionados à forma de operar a 

máquina. 
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 É coerente afirmar que os dois modelos de cabeçotes processadores utilizados, 

obtiveram um desempenho satisfatório na medição das variáveis diâmetro e 

comprimento para os dois sistemas estudados.  
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