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RESUMO - O objetivo deste estudo foi dissertar sobre o sistema de colheita de 

madeira de toras curtas, enfatizando sua utilização na colheita de plantios de 
Eucalyptus sp. no Brasil. Realizou-se revisão de literatura para determinação de seus 
aspectos mais importantes, identificação de empresas que utilizam este tipo de 
sistema na colheita de seus povoamentos de eucalipto e descoberta de algumas 
particularidades de seu uso em cada empresa. A utilização do sistema de toras curtas 
mostra-se viável na colheita de Eucalyptus sp. no Brasil, proporcionando custos 
competitivos, melhoria das condições de trabalho e contribuição com a preservação 
ambiental. 
 
Palavras-chave: harvester; colheita de madeira; empresas florestais. 
 

 
ABSTRACT - The aim of this work was to discuss about the cut-to-length timber 

harvesting, giving emphasis to it utilization in Eucalyptus sp. plantations in Brazil. A 
literature review was done to determine their more important aspects, identify 
companies that use this kind of harvest in their Eucalyptus sp. plantations and discover 
some particularities of it use in each company. The cut-to-length timber harvesting 
proves to be viable in Eucalyptus sp. harvesting in Brazil, providing competitive costs, 
improving the work conditions and contributing to the environmental preservation. 
 
Keywords: harvester; timber harvesting; forestry companies. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
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 Após o ciclo de implantação e produção, realiza-se a etapa denominada 

Colheita Florestal, na qual são obtidos os produtos mais valiosos, constituindo um dos 

fatores que determinam a rentabilidade florestal (Arce et al., 2004). As atividades de 

colheita e transporte florestal em florestas plantadas são consideradas 

importantíssimas na definição do custo da madeira para as fábricas, pois elas são as 

que mais interferem neste item, correspondendo a cerca de 70% dos custos totais da 

madeira posta em fábrica. (Malinovski e Malinovski, 1998). 

 Dentre os sistemas de colheita empregados para o gênero Eucalyptus sp., no 

Brasil, um dos mais utilizados é o Sistema de Toras Curtas (Cut-to-length), o qual se 

caracteriza pela madeira estar na forma de toras de até 6 ou 7 metros no momento de 

sua extração de dentro do talhão. Esse sistema por ser utilizado tanto no método 

manual, como no semimecanizado ou mecanizado (Malinovski et al. 2008). Apesar 

dessa flexibilidade de utilização com menor grau de mecanização, a tendência atual 

e futura é a mecanização cada vez mais intensa na colheita de madeira. 

Percebe-se, no cenário florestal atual, uma ampla gama de variações dentro 

dos sistemas de colheita de madeira, com a inserção de diferentes equipamentos e 

técnicas, os quais devem sempre atentar para a sustentabilidade do negócio florestal. 

Diminuição de custos, aumento da produtividade, melhoria da qualidade da matéria 

prima e das condições de trabalho e menor impacto ambiental são algumas das 

principais premissas que regem as decisões sobre a necessidade da mecanização na 

colheita florestal. O objetivo deste estudo foi dissertar sobre o sistema de colheita 

florestal de toras curtas, enfocando sua utilização na colheita de madeira de 

Eucalyptus sp. no Brasil. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A revisão bibliográfica de artigos realizada adotou como critério inicial para 

seleção a consulta a documentos de acesso livre pela plataforma Google©, por meio 

do seu sistemas de busca, utilizando como descritores as palavras-chave “colheita 

toras curtas”, “colheita cut to lenght”, “eucalyptus toras curtas” e “eucalyptus cut to 

lenght”. 
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A opção por esse banco de dados justifica-se por ser conhecido e o mais 

utilizado por acadêmicos e profissionais da área de saúde e pelo rigor na classificação 

de seus periódicos. 

A seleção buscou artigos, entre 1998 e 2009, nas línguas portuguesa e inglesa. 

A busca aconteceu no período de outubro de 2009. Foram selecionados, para esta 

revisão, artigos científicos, artigos técnicos e descrições empresariais, de forma a 

contemplar vários aspectos da área da colheita de eucalipto no sistema de toras 

curtas. Após leitura dos textos, eles foram analisados e compilados, de forma a 

sintetizar e sistematizar o conhecimento. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

O atual cenário florestal brasileiro 

 

O setor florestal brasileiro era pouco expressivo na economia brasileira até o 

final da década de 60, quando não possuía fontes seguras de suprimento florestal 

(Machado et al., 2008). Atualmente ele ocupa lugar de destaque no cenário mundial 

e, de acordo com Valverde (2008), a silvicultura brasileira é a melhor, mais competitiva 

e sustentável de todos os países. 

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas - 

ABRAF (2011), o setor de florestas plantadas no Brasil atingiu, em 2010, a marca de 

6.510.693 hectares com espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus, estimando manter 

4,7 milhões de postos de empregos, incluindo empregos diretos (640,4 mil), empregos 

indiretos (1,45 milhões) e empregos resultantes do efeito‑renda (2,60 milhões), sendo 

responsável por aproximadamente 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país 

(Pacheco, 2009), gerando investimentos anuais de R$ 264 bilhões (Machado et al., 

2008). 

O setor de base florestal tem e realizado e anunciado investimentos 

significativos. Segundo Hoeflich e Tuoto (2007), nenhum outro segmento do 

agronegócio brasileiro experimentou desempenho similar ao longo das últimas 
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décadas. É importante valorizar a sua importância para o país, tanto no aspecto 

econômico como no social e no ambiental. Segundo a ABRAF (2011), a estimativa é 

de que a área preservada já ultrapassou os 1,67 milhões de hectares no Brasil. De 

acordo com Pacheco (2009), atualmente o Setor Florestal é um dos que mais cumpre 

as leis relativas à sua área, aliando alta produção, com sustentabilidade social e 

preservação ambiental. 

 

 

Eucalyptus na silvicultura brasileira 

 

O cultivo do gênero Eucalyptus sp. em escala econômica no Brasil ocorreu a 

partir de 1904, por meio do trabalho do agrônomo silvicultor Edmundo Navarro de 

Andrade, a fim de atender a demanda da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

(Valverde, 2008). Aos poucos, o eucalipto foi conquistando espaço como alternativa 

energética, reduzindo a pressão sobre as florestas nativas, já muito destruídas pelo 

avanço da agricultura e da exploração madeireira. Até a década de 60, estima-se que 

a área plantada era de aproximadamente 400 mil hectares. A partir daí, o quadro 

mudou radicalmente (Suzano, 2011).  

Mais precisamente a partir de 1965, com a lei dos incentivos fiscais ao 

reflorestamento que durou até 1988, sua área de plantio no Brasil aumentou para 3 

milhões de hectares (Valverde, 2008). De acordo com a ABRAF (2011), as espécies 

de Eucalyptus sp. contemplaram no Brasil, em 2010, uma área plantada de 4.754.334 

hectares. A título de comparação, no mundo esse número corresponde a cerca de 20 

milhões. 

 

 

Colheita florestal 

 

Com a facilitação das importações, no início da década de 90, começou-se a 

utilizar, no Brasil, equipamentos mais sofisticados, de grande porte, os quais aliavam 

alta produtividade e qualidade nas operações, além da redução do custo por unidade 
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produzida e melhoria das condições ergonômicas dos trabalhadores. É o caso dos 

harvesters, forwarders, feller-bunchers e skidders, por exemplo. Nessa década já 

existiam também motosserras mais leves, com menores ruído e vibração (Malinovski 

e Malinovski, 1998; Machado et al. 2008). 

Atualmente, o cenário da colheita florestal nacional, segundo Machado et al. 

(2008), é dividido pelas empresas maiores, as quais utilizam máquinas altamente 

sofisticadas, pelas empresas médias, com poucas máquinas sofisticadas, mas com 

mão de obra especializada, e pelas empresas pequenas, que ainda utilizam métodos 

mais rudimentares e mão e obra pouco qualificada. 

De acordo com Negrello Junior (2009), os diferenciais que as empresas terão, 

no futuro, serão em função o nível dos seus profissionais de colheita de primeira linha, 

os quais deverão estar fortemente comprometidos e preparados para as frequentes 

mudanças que acontecerão na linha das evoluções tecnológicas, bem como às 

adaptações ao mercado e às demandas de seus clientes, internos ou externos. 

 

 

Sistemas de colheita de madeira 

 

De acordo com Malinovski e Malinovski (1998), sistema é um conjunto de 

elementos e processos. Na colheita de madeira, é definido com sendo toda a cadeia 

de produção, ou seja, todas as atividades que vão desde a derrubada da árvore até a 

madeira posta em fábrica. Machado et al. (2008), define sistema de colheita florestal 

como sendo um conjunto de atividades que, integradas entre si, permitem o fluxo 

constante de madeira, levando os equipamentos à máxima utilização, buscando evitar 

pontos de estrangulamento. Sua escolha pode variar de acordo com fatores como 

topografia, volume do povoamento, tipo de floresta, uso final da madeira e recursos 

disponíveis, por exemplo. 

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) apud 

Machado et al. (2008) e Malinovski et al. (2008), uma das formas de se classificar os 

sistemas  de colheita é quanto à forma da madeira no momento da extração. Dessa 

forma, pode-se classificar os sistemas em sistema de toras curtas (cut-to-length), 
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sistema de toras longas (tree-length), sistema de árvores inteiras (full-tree), sistema 

de árvores completas (whole-tree) e sistemas de cavaqueamento (chipping)  

O sistema de toras curtas (cut-to-length) se caracteriza pela extração ser 

realizada com a madeira na forma de toras de até 6 metros de comprimento. No 

sistema de toras longas (tree-length) a árvore é desgalhada e destopada, sendo a 

extração realizada com ela na forma de fuste. O sistema de árvores inteiras (full-tree) 

é caracterizado pela árvore ser cortada e já transportada para a margem da estrada 

ou pátio intermediário, onde ela é processada. No sistema de árvores completas 

(whole-tree) a árvore é extraída com parte de seu sistema radicular. Nos sistemas de 

cavaqueamento (chipping) a árvore é processada no próprio local, sendo transportada 

em forma de cavacos para um pátio de estocagem ou diretamente para a indústria 

(Machado et al., 2008). 

 

 

Sistema de toras curtas (cut-to-length) 

 

De acordo com Malinovski e Malinovski (1998) o sistema de toras curtas é 

caracterizado pela realização de todas as atividades complementares ao corte, como 

desgalhamento, traçamento e descascamento, no próprio local onde a árvore foi 

derrubada, sendo a árvore extraída do talhão em forma de toras de até 6 ou 7 m. 

Esse sistema pode ser utilizado com menor grau de mecanização, pois o corte 

e o traçamento podem ser efetuados com traçadeiras, o desgalhamento pode ser feito 

com machado e o carregamento, manual, quando as toras forem de pequenas 

dimensões (Malinovski et al., 2008). 

Com base no descrito por Machado et al. (2008), quando mecanizado, as 

máquinas utilizadas no sistema de toras curtas são o harvester e o forwarder. O 

harvester é, segundo Malinovski e Malinovski (1998), um trator derrubador, 

desgalhador, traçador e empilhador, formado por uma máquina-base de pneus ou 

esteira, uma grua e um cabeçote. Os mesmos autores descrevem o forwarder como 

um trator florestal que possui uma grua hidráulica para carregamento e 

descarregamento, podendo também utilizar esteiras. 
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Segundo Malinovski e Malinovski (1998), as principais vantagens do sistema 

de toras curtas, quando mecanizado, são a facilidade de deslocamento a pequenas 

distâncias, a baixa agressão ao meio ambiente, principalmente ao solo e a 

possibilidade da utilização em desbastes. Cita como desvantagem, porém, o fato da 

não possibilidade de utilização dos galhos, folhas e tocos para energia, polpa e papel, 

tendo em vista que os mesmos ficam espalhados homogeneamente por todo o talhão, 

ao invés de ficarem concentrados para facilitar posterior carregamento. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O sistema de colheita de toras curtas mostra-se fortemente utilizado no Brasil. 

Como exemplo disso, pode-se citar as empresas Duratex S.A., Jari Celulose S.A., 

Suzano Papel e Celulose e Fibria como exemplo, as quais utilizam este sistema na 

colheita de seus povoamentos de eucalipto. De acordo com Oliveira (2008), a Duratex 

realiza o sistema cut-to-length com toras de 6 metros, com harvester e forwarder, 

apresentando o sistema boa produtividade, custos compatíveis, humanização do 

trabalho e redução dos impactos ambientais. 

De fato, a presença de uma camada orgânica sobre o solo minimiza o impacto 

da exploração e transporte de madeira, protegendo a superfície do solo mineral 

(McKee e Haselton, s.d. apud Seixas et al., 1998). 

Wronski (1990), apud Seixas et al. (1998) relatou que o efeito da camada de 

resíduos de exploração é significante na redução dos sulcos causados pelos rodados 

das máquinas e no aumento da capacidade de suporte do solo. Para cada 10 kg/m² 

de resíduos colocados a mais sobre 10 kg/m², ocorreu um aumento aparente de 25 % 

na capacidade de suporte do solo. Bryan et al. (1985) e McMahon e Evanson (1994), 

ambos apud Seixas et al. (1998), também consideraram favorável o efeito da camada 

de resíduos na redução da compactação do solo causada pela passagem de tratores 

florestais.  

No caso da Jari Celulose (2009), é realizado o corte de forma mecanizada 

através de harvester. Na operação de baldeio, o forwarder retira a madeira da área de 
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corte e a empilha na beira da estrada, à espera dos caminhões que levam a carga até 

os pátios ferroviários. A madeira é então transportada para a fábrica, sendo a distância 

média de 45 km, uma das menores do Brasil, fato esse que reduz sensivelmente o 

custo da madeira posta em fábrica. 

Com efeito, o fato desse custo de transporte ser minimizado confirma o exposto 

por Machado et al. (2000), o qual relata que a distância é um dos fatores que mais 

afeta os custos de transporte, pois ela determina a quantidade de madeira a ser 

transportada por turno de trabalho, concluindo que quanto maior a distância de 

transporte, maior será o custo unitário por tonelada de madeira transportada. 

A Suzano, em 2003/2004 adquiriu 18 harvesters para serem empregados em 

seu sistema de toras curtas, na colheita do eucalipto. Em especial, um recurso 

adicional foi a aquisição de dois afiadores automáticos de corrente (Figura 1), para 

utilização nas correntes dos harvesters. O intuito foi automatizar a afiação das 

correntes, conseguir boa eficiência técnica e padronizar a qualidade da afiação, 

consequentemente ter melhor uso das mesmas e redução dos gastos (Ribeiro, 2004). 

 

Figura 1: Afiador automático de correntes (a). Afiador em funcionamento (b). 

(a) (b) 
Fonte: FRANZEN. Chain saw sharpening machine. Disponível em: 

<http://www.franzen-maschinen.de/e_pages/e_schaerftechnik/SA_6_e.php>. 
Acesso em: 09 Dez. 2009. 

 
Ainda segundo a mesma autoria, os ganhos percebidos com a utilização desse 
equipamento foram o menor consumo de correntes por operador, maior produtividade 

http://www.franzen-maschinen.de/e_pages/e_schaerftechnik/SA_6_e.php
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e durabilidade da afiação, maior ergonomia e segurança durante a afiação, 
padronização dos dentes de corte e menor ocorrência de rompimento das correntes. 
A qualidade, a precisão e a padronização da afiação foram os pontos mais 
significativos, proporcionando desgaste uniforme e aumento da vida útil da corrente. 

Segundo Lee (2009), a Fibria utiliza, em seu módulo de colheita de eucalipto 

sem casca, em seu projeto na cidade de Três Lagoas-MS, o sistema de toras curtas, 

com harvester para o corte, o descascamento e o processamento da madeira e 

forwarder para o baldeio e disponibilização para o transporte. Esse módulo é 

responsável por 35% do abastecimento da fábrica, com cada harvester cortando, em 

média, 1.500 árvores por dia. As toras produzidas são de 6 metros, com limite máximo 

de 3% de casca. A camada vegetal originada pelas operações do harvester (galhos, 

casca, etc.) serve como caminho para o forwarder, minimizando a compactação, além 

de, futuramente, ser incorporada ao solo como matéria orgânica. 

Mais uma vez consegue-se notar a importância da questão ambiental na 

decisão sobre a utilização do sistema de toras curtas, nestes casos, utilizados para a 

colheita de povoamentos de eucalipto. Além de se mostrar viável economicamente, 

este sistema possui um grande apelo ambiental. 

 À primeira vista, pode parecer curioso que uma camada vegetal contribua com 

a proteção do solo contra a compactação oriunda de máquinas de tão grandes 

dimensões e peso, mas a verdade é que a redução da compactação após suas 

passagens é significativa, se comparadas com passagens feitas sobre solo sem 

cobertura vegetal. Seixas et al. (1995) apud Seixas et al. (1998) detectaram claras 

reduções na compactação do solo devido a um forwarder trafegando sobre camada 

de resíduos da colheita de madeira. Coberturas de galhos e acículas com densidades 

de 10 e 20 kg/m² reduziram, em média, cerca de 40 % do incremento na densidade 

do solo observado em parcelas sem cobertura. 

 Estes são apenas alguns exemplos de empresas que utilizam o sistema de 

toras curtas na colheita dos seus plantios de eucalipto. Nos exemplos citados, o 

método utilizado é o mecanizado, com harvester para corte, destopo, desgalhamento, 

descascamento quando necessário e processamento, e forwarder para baldeio das 

toras para posterior carregamento. Convém lembrar que há outras possíveis 

combinações de métodos e equipamentos dentro desse sistema, como a utilização de 

um sistema de toras curtas manual, como o exemplificado por Malinovski et al. (2008), 
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onde citam o corte com motosserra, desgalhamento com machado, traçamento com 

motosserra e empilhamento e carregamento manuais. Alguns destes equipamentos 

ainda são utilizados no Brasil, como verificado por Canto et al. (2006), onde 

fomentados em Minas Gerais utilizavam machados e facões para realizar o 

desgalhamento das árvores de eucalipto. Em maior escala quando comparado ao 

método manual, há também a utilização de métodos de toras curtas 

semimecanizados, com utilização de motosserras para corte, desgalhamento e 

traçamento, também verificados, por exemplo, por Canto et al. (2006) em Minas 

Gerais.  

 O sistema de colheita de madeira de toras curtas pode, talvez, não ser o de 

menor custo dentre os mecanizados, como observado pela Cenibra no início da 

década de 2000 e relatado por Winter (2002), onde ao comparar três sistemas de 

colheita de eucalipto, um de toras curtas mecanizado, outro de toras longas 

mecanizado e outro de toras curtas semimecanizado, verificou que o que apresentou 

menor custo por metro cúbico de madeira colocada à beira da estrada foi o sistema 

de toras longas mecanizado. Os sistemas analisados se encontram na Tabela 1, 

seguidos do custo por metro cúbico de madeira posta à beira da estrada, para cada 

sistema. 

 

Tabela 1 - Custos da madeira posta à beira da estrada, observados em cada sistema 
de colheita testado pela Cenibra, no início da década de 2000.  

Sistema Descrição 
Custo 

(R$/m³) 

Toras longas 
(mecanizado) 

- Corte com feller-buncher; 
- Desgalhamento manual; 

- Baldeio com skidder; 
- Traçamento com garra traçadora. 

2,67 

Toras curtas 
(mecanizado) 

- Corte e etapas complementares com 
harvester; 

- Baldeio com forwarder. 
3,93 

Toras curtas 
(semimecanizado) 

- Corte com motosserra; 
- Baldeio com animais e guinchos 

adaptados à tratores; 
- Carregamento manual. 

4,51 

Fonte: WINTER, M. E. Mecanização da colheita florestal em áreas montanhosas no 
Brasil: a experiência da Cenibra. In: XII Seminário de atualização sobre 
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sistemas de colheita de madeira e transporte florestal, 12., 2002, Curitiba. 
Anais... Curitiba: 2002. p.110-120. 2002. (Adaptado) 

  
Percebe-se uma diferença de R$ 1,26 entre o sistema de toras longas e o de 

toras curtas mecanizado. De acordo com Winter (2002), na época a decisão recaiu 

sobre o sistema de toras longas, porém os impactos desse sistema deveriam ser 

avaliados. Por fim, a decisão final foi manter os dois sistemas em operação, até que 

as suas devidas particularidades fossem minuciosamente ponderadas. Mesmo não 

sendo o de menor custo entre todos os estudados, ele apresentou uma diminuição de 

R$ 0,58 no custo por metro cúbico de madeira posta à beira da estrada, se comparado 

com o método convencional semimecanizado. 

 Apesar da utilização dos métodos manual e semimecanizado, a tendência é a 

mecanização cada vez em escala maior. Negrello Junior (2008) cita como fatores 

determinantes para a confirmação desta tendência a necessidade de redução de 

custos operacionais, aumento de produtividade e questões de segurança no trabalho. 

Acrescentando-se, ainda, as questões ambientais dentro desses fatores 

determinantes, fecha-se o cerco com relação à importância da mecanização na 

colheita florestal. 

 Nesse sentido, o sistema de colheita de toras curtas, muito utilizado na colheita 

de eucalipto, sai na frente, pois atende com grande perspicácia todas essas 

características, apresentando custos competitivos, gerando altas produtividade e 

qualidade, proporcionando condições de trabalho dignas e reduzindo o impacto 

ocasionado ao meio ambiente. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 O sistema de toras curtas é fortemente utilizado na colheita de eucalipto no Brasil, 

sendo usado por empresas de grande porte no país. 

 Com a mecanização do sistema de toras curtas, há a melhoria das condições de 

trabalho do trabalhador. 

 Um dos mais importantes benefícios desse sistema é a diminuição da 

compactação do solo devido à camada vegetal que fica dispersa 
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homogeneamente pela área, quando comparado à sistemas que deixam o solo 

descoberto. Casca, galhos e copa de eucalipto diminuem significativamente a 

compactação do solo, além de serem incorporados novamente com o decorrer do 

tempo. 

 O sistema mecanizado de colheita de madeira de toras curtas, muito utilizado para 

a colheita de eucalipto, no Brasil, proporciona vantagens econômicas, sociais e 

ambientais, mostrando-se um forte aliado da sustentabilidade do negócio florestal. 
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