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Resumo

O objetivo deste trabalho foi  estudar o tempo, determinar o rendimento e  o custo por metro 

cúbico  de  madeira  cortada,  levando  em  consideração  temperatura  ambiente,  segurança  e 

alimentação, numa exploração florestal na Amazônia Central. A coleta dos dados foi realizada na 

área da empresa Precious Woods Amazon (Mil Madeireira), localizada entre as latitudes 2°43’ e 

3°07’ S e longitudes 58°31’ e 58°57’ W. Foi avaliada uma equipe de exploração da empresa, 

composta por dois operadores de motosserra e um líder, durante duas semanas, registrando-se o 

tempo de corte de 224 árvores ou 224 ciclos. Com estes dados foram calculados o rendimento e 

os  custos  operacionais.  A temperatura  ambiente  durante  a  operação  foi  medida por  meio de 

termômetro  digital.  Para  os  outros  aspectos,  as  informações  coletadas  abrangeram  todos  os 

operadores de motosserra, das equipes de exploração. Foi aplicado um questionário, para saber a 

opinião dos operadores sobre os equipamentos de proteção individual e coletadas informações 

sobre o cardápio oferecido, durante uma semana, bem como foram pesados ou quantificados os 

alimentos ingeridos pelos operadores de motosserra. O tempo médio para o corte de uma árvore 

foi de 14,85 minutos, sendo a limpeza para o corte o elemento que mais tempo consumiu. As 

interrupções ficaram apenas com 16,63% deste tempo e as mais freqüentes foram as operacionais. 

A análise estatística mostrou que quanto maior for o diâmetro da árvore maior é o tempo de corte, 

sendo que esta relação foi altamente significativa (p < 0,0001). O rendimento encontrado foi de 

21,83 m3/h, o custo da motosserra por hora foi de R$ 29,05 e do corte por metro cúbico foi de R$ 

1,33. Os dados de temperatura ambiente indicam uma tendência de diminuição do rendimento 

com o aumento da temperatura. Todos os operadores consideraram imprescindível  o uso dos 

equipamentos de proteção individual, mas houve queixas sobre o conforto, principalmente em 

relação  ao  calor  provocado  pelo  capacete.  A  alimentação  oferecida  pela  empresa,  supria  as 

necessidades calóricas diárias requeridas para o tipo de trabalho, assim como a ingestão mínima 

de nutrientes, com exceção da vitamina A e C, com déficit de 52,78% e 38,89%, respectivamente. 

O cálculo do índice de massa corporal mostrou que 66,67% dos operadores encontram-se com o 

peso normal e 33,33% apresentavam sobrepeso.



Abstract

This  objective of the work had study the time consumption, determine the yield and costs per 

cubic meter, considering temperature, safety and food, in forest harvest in Central Amazon. The 

collection of the data  was done in Precious Woods Amazon Company,  situated between the 

latitudes 2°43’ and 3°07’ S and longitudes 58°31’ and 58°57’ W. Was valued one logging team, 

composed per two chainsaw operators and a leader, during two weeks, registered the cutting time 

of 224 trees or 224 cycles. With these data was calculate the yield and operational costs. The 

local temperature during operation was measurements through digital thermometer. For the other 

aspects, the collected information had enclosed all over the chainsaw operators, of the logging 

team. To know the opinion of the operators  about  the equipments  of individual protection a 

questionnaire was applied and it was also collected information about offered menu during one 

week, as well as they were weighed or quantified the food ingested for the chainsaw operators. 

The average time consumption cutting a tree was 14.85 minutes, being the cleaning for the cut of 

trees the element that took more time. The interruptions were around 16.63% of this time and the 

most  frequent  were  the  operational.  The  statistics  analysis  showed that  as  bigger  is  the  tree 

diameter bigger will be the cutting consumption time and this relation was highly significant (p < 

0,0001). The yield found was of 21.83 m3 per hour, the cost of chainsaw per hour was R$ 29,05 

and cost  per cubic meter  was R$ 1.33. The data of local  temperature indicate a tendency of 

reduction  of  the  yield  with  the  increase  of  the  local  temperature.  All  operators  considering 

essential the use of the equipments of individual protection, but there were complaints about the 

comfort of these equipments, primarily in relation to the heat provokes for the helmet. The food 

offered for Company, supplies the necessities caloric daily required for the type of work, as well 

as minimum daily ingestion of the nutrients, except the vitamin A and C, which deficiency of the 

52.78% and 38.89%, respectively.  The calculation of the index of corporal mass showed that 

66.67% of the operators are with the normal weight and 33.33% are overweight.
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1. INTRODUÇÃO

A Amazônia é a maior floresta tropical contínua do mundo e em território brasileiro 

cobre  uma  área  de,  aproximadamente,  5  milhões  de  km²  correspondendo  a  dois  terços  do 

território nacional. O Estado do Amazonas se destaca por sua grande extensão territorial, com 

cerca de 1,5 milhões de km² e por ser, ainda, o Estado com recurso florestal mais preservado, 

dentre os que compõem a Amazônia legal.

Em termos de madeira, as florestas tropicais do Amazonas representam um potencial 

enorme para o suprimento de matéria-prima para quaisquer indústrias florestais. Porém, apesar de 

tal  potencial,  a  contribuição  para  o  desenvolvimento  da  região  tem sido  baixa.  O adequado 

aproveitamento  deste  potencial  pode  representar  o  atendimento  da  demanda  dos  países 

consumidores e riqueza para os países produtores. Além disso, a Amazônia entraria como uma 

janela de oportunidades e a madeira seria apenas uma delas (Clement & Higuchi, 2006). 

Apesar da baixa atividade de usos do solo no Estado, a produção de madeira não é 

sustentável, causado, principalmente, pela falta de infra-estrutura dos órgãos responsáveis para 

monitorar os planos de manejo florestal e de corte raso para agricultura e pecuária. Em 2000, a 

produção estadual foi de 323.400m³ de madeira em toras. Mais de 50 espécies diferentes estavam 

sendo usadas nas serrarias, das quais 16 representavam 80% do volume total (Lima et al., 2005).

O manejo florestal como uma das formas de uso sustentável  da floresta,  apesar das 

pesquisas já existentes, ainda necessita de muitos estudos para que se possam responder muitas 

questões acerca de sua sustentabilidade ecológica e econômica. Uma das etapas mais importantes 

deste processo é a exploração madeireira, pois esta quando feita de maneira irregular contraria 

um dos fundamentos técnicos prescritos no artigo 15 do Código Florestal, Lei nº 4.771/65. Este 

artigo que trata do manejo florestal na região amazônica foi  regulamentado pelo Decreto Lei 

1.282/94 e modificado pelo Decreto 2.788/98. Porém, está revogado pelo Decreto nº 5975 de 30 

de novembro de 2006.

A  exploração  é  a  atividade  florestal  com maior  representatividade  na  formação  de 

custos da madeira serrada de florestas nativas ou plantadas (Oliveira  et al., 1999). Estes custos 

em alguns casos representam mais de 50% do total dos custos finais da madeira posta na indústria 

(Machado,  2002),  deixando  cada  vez  mais  evidente  a  necessidade  de  realizar  estudos  que 

minimizem esses custos e aumentem a produtividade. Porém, para se chegar a essas informações 
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é preciso entender todas as fases que envolvem essa atividade e um dos procedimentos adotados é 

o estudo de tempo, que segundo Barnes (1977) é utilizado na determinação do tempo necessário 

para que uma pessoa qualificada e treinada, trabalhando em ritmo normal, possa executar uma 

tarefa específica. O tempo consumido por determinado método de trabalho pode influenciar a 

produtividade e a remuneração do ser humano (Minette, 1996).

Nas florestas nativas o sistema de exploração mais usado é o semi-mecanizado com a 

utilização de motosserra  para derrubar,  desgalhar  e traçar.  Possuindo como uma das maiores 

vantagens o baixo custo de aquisição e a possibilidade de atuação em qualquer tipo de terreno; e 

desvantagens como a sua alta periculosidade e seu baixo rendimento individual, em comparação 

com os métodos mecanizados (Sant’Anna, 2002). Para se fazer um planejamento consistente é 

necessário saber o tempo gasto em cada etapa dessa operação, os custos envolvidos e a relação 

homem-máquina. Esta última tem se destacado por meio de estudos ergonômicos, porém ainda 

são poucas as informações sobre este assunto em florestas nativas.

Este  estudo  foi  desenvolvido  na  empresa  Precious  Woods  Amazon  Ltda  (Mil 

Madeireira)  que se  localiza  no município  de Itacoatiara  a  270 km de  Manaus no Estado do 

Amazonas. A empresa se caracteriza pela extensa área de floresta utilizada na prática de manejo 

florestal, com o intuito de ser modelo neste ramo. Possui certificação desde 1997 e seu plano de 

manejo foi baseado no sistema silvicultural denominado CELOS. Este sistema pertence ao grupo 

de intervenções de melhoramento, sendo criado no Suriname e descrito por De Graaf em 1982, 

Jonkers e Schmidt em 1984 e também, por Boxxman  et al. em 1985. É constituído por duas 

etapas, onde a primeira é denominada “Celos Harvesting System”, aplicado em explorações de 

florestas nativas, com objetivo de reduzir os impactos nesta atividade. A segunda etapa ocorre de 

um a dois anos após a exploração denominado “Celos Silvicultural  System” que consiste  no 

cuidado  com  a  floresta  para  garantir  madeira  de  qualidade  nos  próximos  ciclos  de  corte 

(Lamprecht, 1990). O objetivo deste trabalho foi estudar o tempo gasto por atividade, determinar 

o  rendimento  com  o  uso  da  motosserra  e  o  custo  por  metro  cúbico  do  corte  da  madeira, 

considerando a temperatura ambiente, a segurança e alimentação, numa exploração florestal na 

Amazônia Central.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Exploração florestal semi-mecanizada

A exploração florestal pode ser descrita como um sistema composto por sub-etapas de 

aproveitamento de madeira. Entende-se por sistema um conjunto de operações que podem ser 

realizadas  num  só  local,  ou  em  locais  distintos,  devendo  estar  perfeitamente  integradas  e 

organizadas entre si. Esta integração deve permitir o fluxo constante de madeira, de modo a evitar 

pontos de estrangulamento e que os equipamentos alcancem sua máxima utilização (Salmeron, 

1981).

A exploração de madeira  é  considerada uma das  fases  mais  importantes  do manejo 

florestal,  tanto  por  sua  alta  participação  no  custo  final  do  produto  quanto  aos  riscos  de 

desperdício  de  matéria-prima  (Jacovine  et  al.,  1997).  De  acordo  com  Machado  (1989),  a 

exploração e o transporte representam 50%, ou mais, do total dos custos finais da madeira posta 

na indústria. A racionalização desta atividade torna-se cada vez mais necessária, assim como o 

beneficiamento, com a utilização de técnicas que visem o máximo aproveitamento da madeira 

(Jacovine et al., 2001).

Para  obter  resultados  positivos  nesta  operação  é  imprescindível  um  planejamento 

rigoroso  que  possua  detalhamento  de  todas  etapas  envolvidas,  pois  desta  maneira  existe 

condições de haver um maior controle sobre o desperdício, danos a floresta, aproveitamento dos 

equipamentos e redução de custos (Minette  et al., 1991). Higuchi  et al. (1997), no relatório do 

projeto  BIONTE,  também apontam para  este  caminho.  Ainda são poucos os  trabalhos  sobre 

custos  e  os  existentes  são caracterizados  pela  discrepância  em seus  resultados,  às  vezes,  até 

mesmo conflitantes (Oliveira, 1999). 

2.1.1. Motosserra

A  primeira  motosserra  para  exploração  florestal  foi  construída  em  1916,  pelo 

engenheiro sueco Westfield, mais tarde em 1924, a  Sector, como foi chamada, era lançada no 

mercado com aperfeiçoamentos, composta por um motor de dois tempos de 5 HP. A corrente, de 
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dentes triangulares,  era acionada por um cardã rígido e  corria  sobre um quadro separado do 

conjunto motor (Sant’Anna, 2002). 

A primeira patente de motosserra foi dada a um americano em 1958, porém o novo 

princípio de funcionamento de uma corrente movendo-se sobre um sabre contendo canaletas, foi 

do americano Charles Wolf, em 1911. Tratava-se da Rapid, com motor quatro tempos, de 8 a 10 

HP,  pesando  72  quilos  (Sant’Anna,  2002).  Em  1926,  foi  comercializada  uma  motosserra 

desenvolvida  por  Andreas  Stihl  que  era  acionada  por  eletricidade.  Após  três  anos  surgiu  a 

motosserra  movida  a  gasolina  e,  finalmente,  em 1932,  foi  desenvolvida  uma elétrica.  Eram 

necessárias  duas  pessoas  para  operá-la,  pois  não  podia  ser  manuseada  em qualquer  posição 

devido ao seu sistema de carburação, além de ser muito pesada (Lopes & Minette, 2001). 

Durante  a  Segunda  Guerra  Mundial  foi  transposta  a  última  barreira,  quando  se 

desenvolveu uma motosserra de 15 quilos, que podia ser operada facilmente por um só homem 

(Sant’Anna, 2002). Atualmente, as motosserras pesam menos de dez quilos e podem chegar a 

menos de cinco quilos,  isto graças à evolução tecnológica e dos materiais  que são utilizados 

nestas máquinas (Lopes & Minette, 2001).

Na década de 60 os sistemas de exploração no Brasil, eram rudimentares com: corte de 

machado, extração com animais e transporte em caminhões inadequados. Nos anos 70 com os 

incentivos  para  reflorestamentos,  algumas  empresas  fabricantes  do  produto  sentiram-se 

estimuladas a inovarem o sistema tradicional de corte, facilitando a acessibilidade às empresas 

florestais. Pois, até então, os modelos existentes eram importados e por este motivo a reposição 

de peças e assistência era dificultada (Sant’Anna, 2002).

O surgimento e  a evolução das motosserras livraram o trabalhador florestal  de uma 

atividade rudimentar (corte manual), sendo o primeiro passo para aplicação gradual de máquinas 

na  exploração  de  madeira.  O  corte  realizado  com  motosserra  é  caracterizado  por  permitir 

produtividade individual elevada, exigir baixo investimento inicial, menos mão-de-obra, sendo 

sua grande vantagem poder ser utilizada em locais de difícil acesso às máquinas especializadas 

(Sant’Anna, 2002). 

Sant’Anna  (2002)  cita  que  a  motosserra  constitui-se  essencialmente  de  duas  partes: 

conjunto  motor  e  conjunto  de  corte.  O  primeiro  é  formado  por  um motor  de  dois  tempos, 

alimentado  por  um  carburador  de  membranas,  que  transmite  sua  força  por  meio  de  uma 

embreagem de pesos centrífugos. O conjunto de corte é formado pelo pinhão e pela corrente que 
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corre sobre o sabre (barra), que é lubrificada automaticamente por meio de uma bomba de óleo. 

Atualmente, encontram-se motosserras de vários tipos e tamanhos, assim como implementos e 

acessórios que podem ser acoplados ao seu motor.

O mesmo autor reforça os perigos inerentes a esta máquina e classifica-os em: a) riscos 

da operação – rebote, queda de árvores, postura de trabalho e projeção de cavacos (serragem) nos 

olhos e b) riscos do equipamento – ruído, vibração, parte cortante, tanque de combustível, parte 

elétrica e escapamento. Apesar da evolução das motosserras, quanto à diminuição do tamanho e 

peso, ainda é necessário melhorar estas características, além de outras como vibração e ruído. 

Com tudo isso, fica a necessidade de mais estudos a este respeito, de modo que se possa chegar a 

uma máquina segura que possa se adequar ao trabalhador.

Devido  à  alta  periculosidade  do  trabalho  com  motosserra,  o  anexo  um  da  Norma 

Regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da utilização de máquinas e 

equipamentos, destaca as condições que devem ser observadas quanto a fabricação, importação, 

venda, locação e uso de motosserras. Os dispositivos de segurança que devem estar presentes 

obrigatoriamente  nestas  máquinas  são:  freio  de  corrente,  pino  pega-corrente,  sistema 

antivibratório, protetor das mãos e trava de segurança do acelerador. 

2.2. Estudo de tempo

Taylor,  em 1881,  fez  as  primeiras  investigações  de  trabalho  e  produtividade,  onde 

efetuou, pela primeira vez, estudos de tempo em sua empresa. Com isto ele detectou falhas no 

desenrolar  do processo do trabalho.  Ao tomar  providências,  no sentido de corrigir  as falhas, 

obteve considerável aumento na produtividade (Minette, 1988). 

Frank Bunker Gilbreth e sua esposa Lilian, no início de 1900, expandiram os métodos 

de  Taylor  para  desenvolver  "Estudos  de Tempos  e  Movimentos”  eliminando  passos  e  ações 

desnecessárias e desta forma ajudando a melhorar a eficiência. Ao aplicar tal abordagem, eles 

reduziram o número de movimentos no assentamento de tijolos de 18 para 4,5 permitindo que os 

operários aumentassem a taxa de 120 para 350 tijolos por hora (Wikipédia, 2006).

Barnes (1977) diz que no estudo do trabalho as modificações ou melhorias dos métodos 

e processos,  geralmente,  têm como objetivo aumentar  o rendimento.  Stöhr (1981) cita que o 

objetivo do estudo de tempo no trabalho possui três aspectos básicos: aperfeiçoamento da relação 

gasto-receita  na obtenção de um rendimento;  humanização do trabalho;  e  remuneração justa, 
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onde  o  trabalhador  participaria  da  receita  conforme  seu  rendimento.  Streit  &  Nagy  (1986) 

afirmam que o estudo de tempo tem como objetivo o cálculo do tempo necessário para concluir 

um trabalho e averiguar o tempo das parcelas de trabalho, bem como propor diretrizes para o 

rendimento, esforço e custos.

A ciência do trabalho atualmente tem considerado o rendimento físico-psíquico possível 

de ser atingido sob todos os aspectos biológicos, sociais, técnicos, econômicos e organizacionais 

visando  empregar  o  trabalho  humano  com  mais  eficiência.  Porém,  sem  afetar  a  saúde  e  a 

capacidade  de  rendimento  do  trabalhador,  respeitando  sua  dignidade  e  suas  necessidades 

materiais,  além das leis e dos valores éticos e morais (Stöhr, 1981). Peroni (1990) ressalta a 

importância de considerar, neste estudo, todo o ambiente de trabalho.

Apud  (1994)  afirma  que  a  obtenção  de  um  bom  rendimento  dependerá  de  um 

trabalhador  qualificado,  ou seja,  que  possua aptidão física  requerida,  inteligência  e  educação 

necessária. Além disso, adquirir as habilidades e os conhecimentos para a realização do trabalho 

obedecendo aos padrões satisfatórios de segurança.

Machado (1984) define o estudo de tempos e movimentos na exploração florestal como 

sendo a procura da melhor técnica de se executar uma operação, enquanto seu tempo padrão 

dentro de um clima econômico, social e ecológico. O estudo de tempo é uma das técnicas mais 

utilizadas  para  planejar  e  otimizar  as  atividades  de  exploração  reduzindo  os  tempos  gastos 

desnecessariamente  (Andrade,  1998).  Permite  que  equações  sejam  ajustadas  para  estimar  o 

rendimento das máquinas nas condições de trabalho. O cronômetro é o instrumento de medição 

mais usado neste estudo e os dois tipos mais comuns são: de minuto decimal e o de hora decimal 

(Ressel Filho, 2001).

2.2.1. Métodos de registro de tempo

Störh (1981)  afirma  que  as  atividades  florestais  podem ser  registradas  por  meio de 

ciclos de trabalho. Pois desta maneira, os cálculos da variação dos valores são feitos com uma 

boa margem de segurança. Fora isso, os resultados ficariam comprometidos por não haver média, 

devido  ao  desconhecimento  do  desvio-padrão,  não  sendo  possível  a  determinação  da 

representatividade dos valores. Existem três métodos para a tomada de tempo, estes são:

6



a) Método do tempo contínuo

Caracterizado pela tomada de tempo sem detenção do cronômetro, ou seja, em forma 

contínua.  A  leitura  é  realizada  no  momento  em que  acontece  um ponto  de  medição,  sendo 

anotada  a  hora  da  atividade  parcial  recém-terminada.  O tempo requerido  para  cada trabalho 

parcial  é  calculado  durante  a  avaliação  por  subtração entre  a  hora  que  terminou a  atividade 

parcial em questão e a hora que se iniciou. Este método de cronometragem tem a vantagem que 

as atividades parciais são anotadas na seqüência em que acontecem, facilitando a descoberta de 

erros. Além disso, permite a elaboração prévia de formulários especiais e facilita a identificação e 

a  cronometragem  de  atividades  não  previstas.  Pode  ser  útil  em  pesquisas  onde  se  deseja 

identificar, as diferentes atividades parciais e a seqüência em que acontecem.

b) Método de tempo individual

A diferença do método anterior, é que o cronômetro é detido em cada ponto de medição, 

onde após cada medição os ponteiros voltam à posição zero, ou seja, o tempo é cronometrado 

individualmente para cada atividade parcial partindo do zero.  Neste método não é necessário 

fazer subtrações para obter o tempo consumido por cada atividade parcial, pois ele já é o tempo 

líquido. Esse método requer cronômetros mais especializados, pois os ponteiros devem voltar ao 

zero  e  começar  a  girar  imediatamente  para  medir  o  tempo da  atividade  parcial  seguinte.  O 

método de tempo individual pode ser praticado de duas formas: anotação das atividades com seus 

respectivos  tempos  na  seqüência  que  vão  ocorrendo  ou  em  colunas  pré-estabelecidas  num 

formulário expressamente desenhado para este fim. O uso de um formulário com colunas para 

cada atividade parcial facilita enormemente a avaliação dos dados, possibilitando a reconstrução 

da seqüência cronológica.

c) Método de multimomento

O método de multimomento trabalha com cronômetros que giram continuamente, não 

medindo os tempos das atividades parciais, ou seja, estes são determinados segundo a freqüência 

com que ocorrem. Para isto se observa em determinados intervalos, qual das atividades parciais 
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está  sendo  desenvolvida  e  se  faz  uma marcação  no  formulário  de  tempos  de  trabalho.  Este 

método se baseia no princípio do acaso. Por isso é importante observar a operação exatamente no 

momento em que o ponteiro passa pela marca do intervalo correspondente.  Sua vantagem se 

expressa,  principalmente,  quando  o  cronometrista  precisa  observar  vários  operários  e/ou 

máquinas simultaneamente e quando existem muitas seções ao longo de trabalhos curtos dentro 

da  atividade  a  ser  observada.  Ele  foi  originalmente  desenvolvido  para  a  indústria.  Para  ser 

aplicado no setor florestal deve-se usá-lo apenas com intervalos fixos e com duração mínima de 

um dia.

2.3. Custos fixos e variáveis

Na  linguagem  habitual  costuma-se  haver  confusão  entre  as  definições  de  custos, 

despesas e gastos. Por isso é importante conceituar cada um com base na economia, onde estes 

possuem significados diferentes. Spiedel (1966) define do seguinte modo: custos são a soma dos 

valores consumidos para a produção da empresa, ou seja, todo o consumo de material e energia 

(homens, animais, máquinas, eletricidade etc) expresso em valores. Já despesa é o valor de todo 

pagamento  à  vista  ou  à  prazo,  saindo  da  empresa  sem  ou  com  compensação  produtiva.  E 

finalmente, gastos são todos os desgastes de valores ou desgastes de material e energia expressos 

em valores dentro da empresa.

O custo fixo é incorrido independentemente do nível de produção que seja obtido pela 

empresa,  ou  seja,  permanecem  inalterados,  ao  contrário  do  custo  variável  que  se  comporta 

conforme o nível de produção. Estes dois custos são componentes do custo total da produção. Em 

alguns casos,  os custos fixos podem incluir  dispêndio com manutenção da fábrica,  seguro,  e 

talvez um número mínimo de funcionários que devem ser pagos mesmo não havendo produção. 

Já os custos variáveis incluem mão-de-obra, salários e matérias-primas (Pindyck & Rubinfeld, 

1994).

Uma das características dos custos fixos é que podem ser controlados a longo prazo, não 

variando em curto prazo com o nível de produção. Desta forma eles são fundamentais para o 

processo de tomada de decisão por parte dos administradores de empresa. Mas é necessário saber, 

também, de que modo seus custos variáveis aumentarão com a elevação do nível de produção, 

para que seja possível decidir a quantidade a ser produzida de algum produto. A taxa de elevação 
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destes custos dependerá do processo produtivo e, principalmente, da extensão que esta produção 

envolverá rendimentos decrescentes para insumos variáveis (Pindyck & Rubinfeld, 1994).

Os principais custos de uma empresa florestal são divididos em variáveis e fixos. Os 

custos  variáveis  consistem  no  pagamento  de  mão-de-obra  nos  diversos  setores  da  empresa 

(salários); encargos sociais e benefícios que estão diretamente ligados aos salários e tem como 

objetivo  promover  segurança  e  bem-estar  social.  Estes  podem chegar  até  100% do valor  do 

salário. Os custos fixos são: depreciação, que provém do uso de bens que não são consumidos em 

um ano: bens de capital; juros, que consistem no pagamento pelo uso do capital, próprio ou de 

terceiros e podem ser divididos em: juros reais (empréstimos) e calculados (capital próprio da 

empresa); materiais, que são provenientes do consumo de bens no período de um ano de trabalho 

da  empresa;  terceiros,  custos  que  advém  do  pagamento  às  firmas  prestadoras  de  serviço  à 

empresa; custos de risco, que são incorporados em virtude de danos que possam vir ocorrer, ou 

seja, influências externas que interrompam os processos planejados, cujas freqüências, datas e 

tamanhos são desconhecidos (secas, incêndios florestais, desabamento de estradas, acidentes etc); 

e finalmente, custos com impostos (Silva et al., 2002).

2.4. Ergonomia

“A ergonomia ou estudo de fatores humanos no trabalho é uma disciplina científica 

relacionada  ao  entendimento  das  interações  entre  os  seres  humanos  e  outros  elementos  ou 

sistemas, e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem 

estar humano e o desempenho global dos sistemas” (ABERGO, 2007). Os ergonomistas devem 

contribuir na área de planejamento, projetos,  ambientes e sistemas para torná-los compatíveis 

com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas (Soares, 2005). O mesmo autor afirma 

que a ergonomia busca a melhoria de certos valores humanos, desejáveis em situação de trabalho 

e outras atividades, incluindo a segurança, a redução da fadiga e stress, conforto e aceitabilidade, 

aumento da satisfação no trabalho e a melhoria da qualidade de vida em ambientes de trabalho e 

lazer.  Becker  (1981)  relata  que  a  produção  de  um  homem  na  execução  de  um  trabalho 

profissional baseia-se em: capacidade suficiente de produção, determinada antecipadamente por 

parâmetros  fisiológicos  e  disposição  para  fornecer  esta  produção,  que  se  resume na  palavra 

motivação.
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Para a aplicação dos princípios da ergonomia, o conhecimento do sistema ser humano-

máquina é de fundamental importância. O sucesso deste sistema dependerá das características 

individuais do operador, como medidas antropométricas, idade, treinamento, motivação, além das 

condições ambientais e das características da máquina. No corte florestal este sistema ainda é 

pouco conhecido e muitos problemas poderão ser evitados com a aplicação de conhecimentos 

oriundos de estudos a esse respeito (Souza & Minette, 2002).

Machado & Lopes (2002) citam que os principais fatores ergonômicos que devem ser 

considerados no planejamento florestal são: características ergonômicas do ambiente de trabalho 

(precipitação, temperatura, umidade relativa, ruído, vibração, luminosidade, exaustão de gases, 

fuligens  e  poeira),  características  ergonômicas  das  máquinas  e  equipamentos,  segurança, 

alimentação e treinamento. O desequilíbrio desses componentes pode levar o trabalhador a um 

maior  desgaste  físico  e  psicológico,  menor  concentração,  menor  nível  de  satisfação,  maior 

volume de erros operacionais, aumento do índice de acidentes no trabalho, redução da eficiência, 

qualidade e produtividade.

2.4.1. Fatores ergonômicos e ambientais

2.4.1.1. Uso dos equipamentos de proteção individual

O corte de uma árvore é considerada uma atividade perigosa, pois qualquer erro no 

direcionamento da queda da árvore pode resultar em graves acidentes ou até mesmo na morte do 

operador, ao seu ajudante ou aos colegas que estiverem por perto. O risco pode ser ainda maior 

quando ocorrem cipós, galhos soltos e sub-bosque intenso (Sant’Anna, 2002). 

Os dispositivos de segurança da motosserra, por si só, não garantem a segurança do 

operador.  É preciso que ele  utilize os equipamentos de proteção individual  (EPIs):  capacete, 

protetores auriculares, protetor facial, calça de segurança e botas com biqueira de aço e solado 

antiderrapante. Além disso, é necessário que ocorra o treinamento dos operadores, abrangendo 

técnicas de operação, manutenção e segurança no trabalho; observância de distância de segurança 

entre um operador e outro, para evitar a queda de árvores sobre alguém. É importante que haja 

sinalização nos limites e nas proximidades do talhão, disponibilidade de material de primeiros 
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socorros, veículo para locomoção de feridos na área de corte e meios de comunicação eficientes 

na floresta (Sant’Anna, 2002).

Machado  & Lopes  (2002)  ressaltam que  devem ser  analisados  o  fornecimento  e  a 

reposição de EPIs pela empresa,  a obrigatoriedade de uso,  os  incômodos causados por estes 

equipamentos  e,  finalmente,  as  instruções  sobre  a  necessidade  de  uso  recebidas  durante  o 

treinamento.

2.4.1.2. Temperatura ambiente

A maioria dos trabalhos florestais são executados ao ar livre e conseqüentemente sofrem 

influência  direta  do  clima.  Apenas  em locais  de  acabamento  de  toras  centralizado,  torna-se 

possível oferecer um local coberto para os trabalhadores (Becker, 1981). O excesso de calor ou 

frio  são  condições  climáticas  desfavoráveis  e  um  dos  fatores  responsáveis  pela  tensão  no 

trabalho. Na maioria das regiões do Brasil, o calor causa desconforto no trabalho e seu excesso 

pode aumentar o risco de acidentes e provocar danos consideráveis à saúde (Souza & Minette, 

2002). 

Na medida em que o meio se torna termicamente hostil,  aumenta a preocupação do 

trabalhador sobre este problema, o que afeta sua atenção durante a atividade específica que está 

realizando, favorecendo, com isto, a distração e a conseqüente perda de eficiência e segurança no 

trabalho (Minette, 1996). A zona de conforto térmico, de acordo com Iida (1990), é delimitada 

pelas temperaturas entre 20ºC e 24ºC, com umidade relativa de 40 a 60% e velocidade do ar 

moderada da ordem de 0,7 m/s.

Um dos perigos que ameaçam o corpo humano num grande esforço corporal sob efeito 

do calor é a hipertermina, ou seja, o super aquecimento do corpo. O cérebro é o órgão que mais 

reage ao aumento da temperatura  do sangue.  Como conseqüência,  pode ocorrer  um desmaio 

profundo causado pela insolação. Além do mais, sob efeito do calor, existe o perigo de mudança 

da concentração do sal no corpo, principalmente, na água dos tecidos e no sangue, uma vez que a 

concentração salina do suor é menor que a da água dos tecidos. A conseqüência é a sensível 

queda da  capacidade  de  produção corporal  e  mental.  Este  quadro  pode  ser  revertido  com a 

absorção de grandes quantidades de líquidos, pois ocorre a compensação da perda de água pela 

transpiração (Becker, 1981).
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O mesmo autor afirma que o bem-estar e a possibilidade de esforço do trabalhador, sob 

efeito do calor, dependem, portanto, da possibilidade de manter equilibrado o balanço do calor e 

conseqüentemente, do poder de evaporação, o qual, por sua vez, é determinado pela combinação 

da temperatura e da umidade relativa do ar. E as condições tropicais e subtropicais ultrapassam a 

faixa de temperatura considerada crítica entre 28ºC e 35ºC, acima da qual um trabalho corporal 

pesado  torna-se  difícil  de  ser  executado,  contando  ainda,  com o  agravante  da  alta  umidade 

relativa do ar.

2.4.1.3. Aspectos nutricionais

O abastecimento energético do corpo humano é feito em forma de alimentação. Seu teor 

energético é expresso em unidades caloríficas (1 kcal = 4,19 x 10³ Joule). Os fornecedores de 

energia são hidratos de carbono, gorduras e albuminas, além das vitaminas e minerais, que são 

essenciais para manter as funções vitais do organismo. Quando estas necessidades são supridas o 

resultado é um bom desempenho físico do trabalhador (Maleta & Sood, 1984).

A avaliação de uma alimentação, sob o ponto de vista energético, deve considerar: teor 

energético, possibilidades de aproveitamento e por último os custos financeiros que o homem terá 

que assumir para sua aquisição (Becker, 1981). Uma boa alimentação certamente renderá maior 

disposição física, melhor assimilação dos treinamentos e mais atenção ao trabalho, resultando em 

maior produtividade (Seixas, 1989). Este mesmo autor coloca que nos operadores de motosserra 

brasileiros  é  observado  um  consumo  inadequado  de  vários  nutrientes,  sugerindo  um estado 

marginal de desnutrição, semelhante ao de outros trabalhadores rurais.

É muito importante que as empresas florestais atentem para o problema da nutrição de 

seus trabalhadores, fornecendo refeições balanceadas (Sant’Anna & Malinovski, 1999). Oliveira 

& Seixas  (1985)  ao  introduzirem uma dieta  balanceada  aos  operadores  de  motosserra  numa 

empresa de reflorestamento, observaram um aumento de 12,8% na produtividade. Os mesmos 

autores citam que apesar deste resultado não ter sido estatisticamente significativo, destaca-se a 

rapidez, sessenta e dois dias, com que se obteve a melhora no desempenho dos operadores.

Minette (1996) encontrou uma necessidade diária de energia de 3.600 kcal para oito 

horas de trabalho em povoamentos de Eucalyptus grandis. A FAO (1974) aponta três níveis de 
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necessidades calóricas para diferentes graus de atividades: sedentária 2.800 kcal/dia; moderada 

3.200 kcal/dia e pesada 4.400 kcal/dia.

Para  avaliações  coletivas  do  estado  nutricional,  existem  métodos  indiretos  que 

expressam a proporção de gordura na composição corporal,  baseados na relação do peso, em 

quilogramas,  com  a  estatura  do  indivíduo,  em  metros  (Coitinho  et  al.,  1992).  A  relação 

peso/estatura ao quadrado, proposta pelo pesquisador francês Quetelet, no final do século XIX, é 

considerada o melhor indicador isolado do estado nutricional de adultos segundo Norgan (1990).

Segundo Philippi  et al. (1999) a ingestão diária de carboidratos deve ficar entre 50 a 

60%, de proteínas de 15 a 20% e de lipídeos até 30% da ingesta energética total. No caso dos 

lipídeos a ingestão é dividida da seguinte forma: 10% devem ser ácidos graxos saturados, 10% 

ácidos graxos monoinsaturados e 10% ácidos graxos poliinsaturados.

Os  carboidratos,  as  proteínas  e  os  lipídeos  são  classificados  como  macronutrientes 

(Dietary Reference Intakes – Ingestão Dietética de Referência, 2004). Eles são necessários em 

quantidades  elevadas  na dieta,  pois  além de  proverem energia,  são precursores  orgânicos  de 

diversos componentes corporais, como aminoácidos para a síntese protéica (Lehninger, 1986). As 

principais fontes de carboidratos são: amido, encontrados em pães, massas, batatas, arroz etc. e os 

açúcares  que  podem ser  naturais,  no  caso  das  frutas  ou  industrializados.  As  proteínas  estão 

presentes em: carnes (boi, frango, peixe etc.), leite e seus derivados, legumes, grãos, castanhas, 

sementes  entre  outros.  Os  lipídeos  podem  ser  encontrados  em  óleos  vegetais,  margarina, 

sementes, castanhas, carnes etc. (Dietary Reference Intakes, 2004).

Os minerais desempenham diversos papéis essenciais, tanto em sua forma iônica em 

solução nos fluidos corporais, quanto como constituintes de compostos essenciais. O balanço dos 

íons  minerais  nos  fluidos  corporais  regula  o  metabolismo  de  diversas  enzimas,  mantém  o 

equilíbrio ácido básico e a pressão osmótica, facilita a transferência na membrana de compostos 

essenciais, mantém a irritabilidade muscular e nervosa e em alguns casos, os íons minerais fazem 

parte dos elementos constituintes dos tecidos do organismo (Krause & Mahan, 1991).

As  vitaminas  são  um  grupo  de  compostos  orgânicos  não-relacionados,  necessários 

apenas  em quantidades  mínimas  na  dieta,  porém são  essenciais  para  as  reações  metabólicas 

específicas  no  interior  da  célula.  Possuem  a  função  de  regular  o  metabolismo,  auxiliar  na 

conversão de lipídeos, carboidratos e energia, além de participar na formação dos ossos e tecidos, 

tendo funções diferentes nas várias espécies animais (Krause & Mahan, 1991).
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A vitamina A é lipossolúvel, possui como principal função a manutenção da acuidade 

visual  em  pouca  luz.  Além  disso,  atua  na  integridade  do  epitélio  da  mucosa,  no  sistema 

imunológico,  no crescimento  dos  ossos  e  nos  processos  de remodelação.  Desta  maneira,  sua 

deficiência  pode  ocasionar  imperfeição  no  desenvolvimento  de  ossos  e  dentes,  bem  como 

cegueira noturna e queratinização dos tecidos epiteliais (Krause & Mahan, 1991). Devido a sua 

estrutura hidrocarbônica insaturada, ela está sujeita a degradação durante o preparo doméstico e 

industrial  dos  alimentos.  Esta  vitamina  é  instável  em meio  ácido podendo  ser  degradada  na 

presença de luz e calor, juntamente com oxigênio (Sgarbieri, 1987).

Yuyama et al. (2005), coloca que a deficiência de vitamina A é um problema de saúde 

pública, sendo esta, provavelmente, a causa mais importante a ser combatida para prevenção de 

cegueira em crianças de países em desenvolvimento. A autora afirma ainda, que mundialmente, a 

deficiência de vitamina A está em segundo lugar em relação aos problemas nutricionais, mesmo 

nos países desenvolvidos, perdendo apenas para o ferro.

As principais fontes de vitamina A pré-formada (retinol) são: óleo de peixe, margarina, 

manteiga e fígado e as de pró-vitamina A (carotenóides) são: frutas e vegetais verdes e amarelos, 

tais  como abóbora,  nabo,  almeirão,  taioba,  abricó,  cheiro-verde,  couve,  espinafre,  pimentão, 

batata-doce, pequi, cenoura, mamão, manga, pêssego, melão etc. (Franco, 1992).
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3. OBJETIVOS

3.1. Geral

 Determinar  o  tempo e  o  rendimento da  motosserra  considerando fatores  ergonômicos 

numa exploração florestal na Amazônia Central;

3.2. Específicos

3.2.1. Tempo e rendimento

 Analisar os elementos do ciclo de trabalho, bem como suas interrupções e causas;

 Determinar e analisar os fatores que afetam a produtividade da motosserra;

 Avaliar custos e rendimentos operacionais da motosserra na exploração florestal.

3.2.2. Fatores ergonômicos

 Verificar por meio de questionário, a opinião dos operadores sobre os equipamentos de 

proteção individual e motosserra;

 Registrar a temperatura ambiente durante a jornada de trabalho para relacionar com o 

rendimento;

 Calcular  o  Índice  de  Massa  Corporal  de  cada  operador  para  verificar  o  seu  estado 

nutricional;

 Analisar e quantificar a ingestão diária das calorias e dos nutrientes verificando se estão 

de acordo com a recomendação mínima diária.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Caracterização da área de estudo

4.1.1. Localização da área

O trabalho foi desenvolvido na empresa Mil Madeireira Itacoatiara Ltda, que desde o 

ano 2000, passou a se chamar Precious Woods Amazon Ltda, localizada na AM – 010 (Manaus – 

Itacoatiara), km 227 na estrada vicinal da Várzea (acesso ao município de Silves), km 2. A área 

florestal da empresa, um total de 122.729,4 ha, está localizada entre as latitudes 2º 43’ e 3º 07’ S 

e longitudes 58º 31’ e 58º 57’ W (SmartWood, 2002).

4.1.2.Vegetação

RADAMBRASIL (1978) classifica a floresta da área de estudo, como Floresta Tropical 

Fechada de Terras Baixas da sub-região de baixos platôs da Bacia Amazônica. Esta floresta é 

caracterizada  por um clima quente  com elevadas precipitações,  crescendo sobre os platôs de 

origem Terciária e sobre terraços de rios recentes ou mais velhos. Na cobertura vegetal podem-se 

observar  vários  estratos,  formados de  plantas  herbáceas  ou lenhosas,  subarbustos,  arbustos  e 

finalmente de indivíduos arbóreos. Tais florestas são conhecidas como uma categoria de árvores 

emergentes, com as espécies alcançando o topo das árvores dominantes.

4.1.3.Clima

O clima do local está classificado, segundo Köppen, como Grupo Climático A (Clima 

Tropical Chuvoso), abrangendo o tipo e variedade climática Amw (chuvas do tipo monções), 

representando uma variedade do tipo Am, possuindo todas as características, diferindo apenas por 

apresentar  as  maiores  quedas  pluviométricas  durante  o  outono.  A precipitação  pluviométrica 

anual é de cerca de 2200 mm, com menor volume mensal entre agosto e outubro. A temperatura 

média é de 26° C e a umidade relativa do ar é de 80% (RADAMBRASIL, 1978).
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4.1.4. Solo

Os solos estão classificados no grupo dos Latossolos Amarelos Distróficos, de acordo 

com o Mapa Geral de Solos do Brasil. Segundo dados do projeto RADAMBRASIL (1978), a 

área  está  inserida  na  microrregião  do  Médio  Amazonas,  com  baixa  fertilidade  natural,  alta 

toxidez  de  alumínio  e  solos  de  textura  argilosa.  As  formas  de  relevo  observadas  na  região 

permitem  concluir  que  os  solos  foram  consideravelmente  desgastados  de  sua  configuração 

original.

4.2. Estudo de tempo

O método de cronometragem utilizado foi de tempo individual, com um cronômetro 

digital registrando o tempo de cada fase, voltando os ponteiros, logo após, à posição zero (Stöhr, 

1981). Um segundo cronômetro foi utilizado para acumular o tempo correspondente a todo o 

trabalho e  servindo assim de controle  entre o  tempo total  passado durante  a  observação e o 

somatório dos tempos correspondentes a cada elemento do trabalho. O tempo foi registrado em 

centésimos de minuto e a unidade de observação foi o elemento ciclo representado por todas as 

atividades necessárias para o corte de uma árvore.

A tomada de tempo foi realizada durante duas semanas (de segunda a sexta) no mês de 

agosto de 2006. A primeira semana foi entre os dias 21 a 25 de agosto, a segunda semana entre os 

dias 28 a 31 de agosto, sendo que neste período ocorreu a perda de um dia e meio, totalizando 

assim oito dias e meio de coleta. Todas as informações coletadas foram registradas em ficha de 

campo, cujo modelo encontra-se no anexo 1.

Durante o período de coleta observou-se o corte de 224 árvores, correspondendo a 224 

ciclos de interesse da indústria madeireira, onde o diâmetro mínimo encontrado foi de 48,5 cm e 

máximo de 116 cm. Cada talhão media 400 x 250 m, correspondendo a 100.000 m2 ou 10 ha. A 

intensidade de retirada de madeira realizada pela empresa é de, aproximadamente, 20 m3/ha. A 

empresa explora as árvores de acariquara roxa (Minquartia guianensis Aubl.), porém estas não 

entraram na contagem dos ciclos. Pois além de serem finas, o que geraria discrepância na média 
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de volume explorado, também não contemplava todos os elementos do ciclo que compõem um 

ciclo.

O ciclo  de  corte  foi  composto  pelos  seguintes  elementos:  limpeza  para  o  corte  de 

derrubada, realização do corte direcional, corte de derrubada, deslocamento para o destopamento, 

destopamento, mudança de árvore e interrupções (Minette et al., 1991). As árvores que por algum 

motivo não completaram o ciclo foram descartadas. O acompanhamento foi realizado com uma 

equipe, sorteada, das seis existentes na empresa.

4.2.1. Sistema de trabalho

Cada equipe era composta por dois operadores de motosserra, que se revezavam entre o 

corte e a  locomoção do material  (cunha,  combustível,  marreta,  limas e  sabre)  e  um líder  de 

equipe, responsável pelo mapa de corte das árvores, orientação na direção de queda e solução de 

eventuais problemas.  O revezamento é definido de acordo com a preferência dos operadores, 

podendo ser um pela manhã e o outro à tarde ou a cada dez árvores (ciclos), com o objetivo de 

evitar um desgaste físico maior. O turno de trabalho destes funcionários é de 11 horas por dia, 

com intervalo de 1 hora para o almoço, onde os mesmos batem o ponto às 6:00 h e às 17:00 h.

As características da motosserra utilizada são: marca Stihl, modelo MS 660, ignição 

eletrônica, peso de 13 kg abastecida e 7,3 kg sem conjunto de corte, com 91,6 cm3 cilindradas e 

potência de 5,2 KW (7,1 DIN-PS). É utilizado terçado para a limpeza da base da árvore, bem 

como para a abertura das trilhas de fugas, onde um fica com o líder e outro com o motosserrista 

que não está  operando naquele  momento.  Os equipamentos  de proteção individual  utilizados 

pelos motosserristas são: capacete com protetor auricular e viseira acoplados, camisa de manga 

comprida de cores fortes (vermelha e azul), calça de nylon, bota com biqueira de ferro e luvas de 

lã, com pontos de borracha na região da palma da mão.

4.2.2. Elementos do ciclo

4.2.2.1. Tempo de limpeza para o corte 
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É o tempo consumido com a limpeza ao redor da árvore a ser cortada, incluindo a 

retirada de cupins,  casca e terra quando encontradas no local a ser  realizado o corte,  plantas 

escandentes, cipós aderidos ao tronco, bem como as que obstruíam o acesso do motosserrista à 

árvore. Engloba ainda, o teste do oco (realizado com a motosserra), a análise da queda natural e o 

preparo do caminho de fuga (Figura 1). Esta se inicia tão logo a árvore é encontrada e finaliza-se 

assim que os caminhos de fuga estejam prontos. É importante ressaltar que estes operadores estão 

sem as luvas, porque neste momento o operador de motosserra era outro e apenas ele as usa.

Figura 1 – Limpeza da base da árvore para realização do corte.
Fonte: Laboratório de manejo florestal / INPA (2006).

4.2.2.2. Tempo de realização do corte direcional

É  o  tempo  consumido  na  preparação  do  entalhe  direcional  (Figura  2),  também 

chamado de preparo para o corte de derrubada, envolve, além disso, a retirada de sapopemas, 

quando presentes. Inicia-se assim que a limpeza da base está pronta. 
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Figura 2 – Realização do corte direcional com motosserra.
Fonte: Laboratório de manejo florestal / INPA (2006).

4.2.2.3. Tempo do corte de derrubada da árvore

É o tempo consumido no corte final da derrubada (dobradiça) até a queda total da 

árvore (Figura 3). Esta etapa é iniciada tão logo termine a realização do corte direcional. Este 

operador de motosserra está sem as luvas, devido a problemas de alergia durante seu uso o que o 

obrigou a tirá-las.

Figura 3 – Realização do corte final de derrubada.
Fonte: Laboratório de manejo florestal / INPA (2006).
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4.2.2.4. Tempo de deslocamento para o destopamento

É o tempo que o operador gasta para se deslocar da base da árvore cortada até o 

final,  na  ponta  da  árvore,  incluindo  a  limpeza  de  galhos  e  árvores  encontradas  no  caminho 

(Figura 4). Inicia-se após a queda total da árvore.

Figura 4 – Deslocamento do operador de motosserra para realização do destopamento.
Fonte: Laboratório de manejo florestal / INPA (2006).

4.2.2.5. Tempo de destopamento

É o tempo consumido na separação do topo da árvore (Figura 5).

Figura 5 – Momento da realização do destopamento.
Fonte: Laboratório de manejo florestal / INPA (2006).
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4.2.2.6. Tempo de mudança de árvore

É o tempo consumido pelo operador para se deslocar de uma árvore para outra. Este 

é iniciado tão logo termine o destopamento e finaliza-se ao encontrar a próxima árvore a ser 

cortada. Neste elemento foram adicionados os tempos perdidos ao encontrar árvores ocas,  ao 

encontrar aquelas que não completaram o ciclo ou que eram de má qualidade e, também, com o 

deslocamento até as acariquaras roxas (Minquartia guianensis Aubl.).

4.2.2.7. Tempo de interrupções do ciclo

É  o  tempo  consumido  pelas  interrupções  que  ocorrem  durante  a  execução  dos 

elementos do ciclo de trabalho as quais foram classificadas como: operacionais, quando estavam 

relacionadas diretamente com a atividade (engate do sabre, desprendimento da corrente, uso da 

cunha, abastecimento, afiação e aperto da corrente) e as não operacionais quando não estavam 

relacionadas diretamente com a atividade, cita-se como exemplo pausa para tomar água, lanches, 

necessidades fisiológicas, entre outras.

Figura 6 – Operador afiando a corrente da motosserra (interrupção operacional).
Fonte: Laboratório de manejo florestal / INPA (2006).
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4.3. Fatores ergonômicos e ambientais

4.3.1. Levantamento do perfil dos operadores de motosserra

4.3.1.1. População e amostragem

A população abrangida pela pesquisa foi constituída de operadores de motosserra 

com no mínimo seis meses de experiência no trabalho de corte florestal, pois de acordo com 

Santa’Anna (1992), este período é considerado suficiente para que os operadores atinjam um 

ritmo  adequado  de  trabalho.  A  pesquisa  abrangeu  todos  os  operadores  de  motosserra  que 

compõem as  equipes  de  corte  da  empresa,  totalizando  seis  equipes.  Considerando  que  cada 

equipe é composta por dois motosserristas, coletou-se informações de doze funcionários.

4.3.1.2. Perfil dos trabalhadores

A entrevista foi realizada com a aplicação de um questionário adaptado de Adachi & 

Oliveira (1993) e Minette (1996). As informações levantadas foram: idade, escolaridade, origem, 

experiência  profissional  (tempo  de  trabalho  e  experiência  na  atividade),  treinamento,  saúde 

(ocorrência de dores durante ou após a jornada de trabalho), acidentes de trabalho, prática de 

exercícios físicos e uso de equipamento de proteção individual (Anexo 2).

4.3.1.3. Índice de Massa Corporal (IMC)

Este índice indica o estado do peso do operador de motosserra. Para a determinação 

do IMC é necessário saber a altura e o peso do indivíduo, então se aplica a seguinte fórmula, 

proposta pelo francês Quetelet para o cálculo do IMC (Coitinho et al., 1992):

IMC=P ÷ E²

Em que:

IMC = índice de massa corporal (kg/m²);
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P = peso corporal (kg);

E = estatura (m)

Os resultados encontrados foram comparados com os da tabela de Garrow (1981) 

(Tabela 1), recomendada pela Organização Mundial de Saúde, para uso internacional.

Tabela  1 -  Classificação  de  indivíduos  adultos,  do  sexo  masculino,  pelo  Índice  de  Massa 
Corporal (IMC).

CLASSIFICAÇÃO IMC
Abaixo do Peso <20,0
Normal 20,0 – 24,99
Acima do Peso 25,0 – 29,99
Obeso ≥ 30

           Fonte: Garrow (1981)

Os pesos corporais foram registrados com o mínimo de roupa possível, descalços e 

no início da manhã para minimizar a influência das refeições principais. Para tal, utilizou-se uma 

balança da marca Sensimax com capacidade de até 130 kg. As alturas foram medidas no mesmo 

momento, utilizando uma trena.

4.3.1.4. Ingesta alimentar na empresa

A empresa oferece café-da-manhã, lanche da manhã, almoço e jantar diariamente 

aos  funcionários,  sendo  que  as  equipes  de  campo,  incluindo  os  operadores  de  motosserra, 

recebem o  almoço  no  campo acondicionado  em marmitas.  O café  da  manhã  e  o  jantar  são 

servidos no alojamento.

Foram  quantificados  ou  pesados  os  alimentos  oferecidos  pela  empresa  aos 

operadores, com a finalidade de calcular a ingestão diária de calorias dos mesmos e desta forma 

verificar se está de acordo com a recomendação da FAO (1974) para atividades pesadas (Anexo 

3).
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4.3.2. Temperatura ambiente

A temperatura ambiente foi avaliada com um termômetro digital, sendo a primeira 

medida realizada no início da jornada e a cada duas horas, sendo a última no final da jornada. 

Foram anotados, também, os dias de ocorrência de chuva.

4.4. Análise dos dados

4.4.1. Medidas estatísticas

Calcularam-se a média, desvio padrão, erro padrão, intervalo de confiança (95%) e o 

tempo mínimo e máximo dos ciclos. De posse da média e do erro padrão foi determinado o grau 

de incerteza dos dados coletados, onde ficou definido que o limite de erro não deveria ultrapassar 

10%, tendo como base o limite utilizado em inventários florestais (Péllico Neto & Brena, 1997).

4.4.2. Estudo de tempo

O trabalho total é o tempo de trabalho real, também conhecido como tempo de trabalho 

efetivo,  somado com as interrupções.  O valor  encontrado foi  divido pelo número de árvores 

cortadas, gerando assim, o tempo médio gasto, para derrubar uma árvore com motosserra. As 

árvores  utilizadas  foram  as  de  interesse  da  indústria  madeireira,  sendo  que  estas  deveriam 

apresentar  o  tempo de  todos  os  elementos  que  formavam um ciclo.  Por  isto,  as  acariquaras 

(Minquartia  guianensis Aubl.),  ficaram  fora  desta  contagem,  estas  foram  computadas  no 

elemento do ciclo, mudança de árvore, como já foi dito anteriormente.

Para efetuar a análise estatística destes dados, partiu-se das seguintes afirmações: O tempo 

gasto em cada elemento do ciclo, assim como o tempo total e efetivo do corte é influenciado pelo 

diâmetro  das  árvores;  existe  diferença  no  tempo  efetivo  e  total  do  corte  entre  as  classes 

diamétricas. Para verificar a veracidade destas afirmações, as árvores foram divididas em seis 

classes diamétricas, sendo: 
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classe 1 = 45 cm ≤ DAP < 55 cm

classe 2 = 55 cm ≤ DAP < 65 cm

classe 3 = 65 cm ≤ DAP < 75 cm

classe 4 = 75 cm ≤ DAP < 85 cm

classe 5 = 85 cm ≤ DAP < 95 cm

classe 6 = DAP ≥ 95 cm

4.4.3. Rendimento

Para determinação do rendimento da motosserra (m3/h), fez-se a cubagem rigorosa de 

cada árvore cortada. Com o estudo de tempo obtiveram-se as horas totais trabalhadas (ht). Nestas 

horas estão incluídos: as interrupções operacionais e não-operacionais, os tempos perdidos no 

corte de acariquara roxa (Minquartia guianensis Aubl.) e com árvores que por algum motivo, não 

completaram o ciclo. O rendimento foi calculado pela seguinte expressão adaptada de Birro et al. 

(2002):

R = Na x Va

       ht

Em que:

R = rendimento (m³/h);

Na = número de árvores extraídas;

Va = volume médio por árvore (m³);

ht = horas totais trabalhadas no período.

4.4.4. Eficiência operacional

Para este cálculo foi necessário saber o valor das horas efetivamente trabalhadas, que 

são  as  horas  totais  trabalhadas  menos  as  horas  perdidas  com  interrupções  e  outros.  Foi 

considerada como eficiência operacional a porcentagem do tempo efetivamente trabalhado em 

26



relação ao tempo total programado para o trabalho. Calculou-se utilizando a seguinte equação 

(Birro et al., 2002):

EO =     he     x 100

ht

Em que:

EO = eficiência operacional (%);

He = tempo de trabalho efetivo no período (horas);

Ht = Tempo de trabalho total no período (horas).

4.4.5. Determinação dos custos operacionais

Para  a  determinação  dos  custos  operacionais  foram  utilizados  valores  reais  alguns 

cedidos pela empresa e outros calculados. Para isto utilizou-se a metodologia proposta pela FAO 

(1974), citada por Machado & Malinovski (1988). 

4.4.5.1. Custos fixos

a) Depreciação

Segundo Buarque (1991), o conceito de depreciação advém da perda de valor que 

sofrem os bens de capital devido aos anos de operação. Ela pode ser originada por fatores físicos 

(uso  ou  desgaste),  fatores  funcionais  (insuficiência  e  obsolescência)  e  por  acontecimentos 

eventuais (acidentais). Existem três tipos de depreciação: com taxa constante (linear – é a mais 

comum), taxa decrescente e taxa crescente (Silva et al., 2002).

O método de depreciação utilizado foi o linear. Neste método, o valor depreciável, 

ou seja, a diferença entre o valor de aquisição (Va) e o valor de revenda (Vr) é dividido pelo 

período de utilização, sendo o valor depreciado constante em qualquer ponto da vida útil do ativo. 

Desta forma, a taxa de depreciação é variável ao longo da vida útil do ativo, tomando-se sempre 

27



como base o seu valor residual no período anterior (Silva et al., 2002). A quota de depreciação é 

anual,  portanto  o  valor  utilizado  no  cálculo  dos  custos  foi  adaptado  para  o  número  de  dias 

coletados. A fórmula é:

D = Va – Vr

       n

Em que:

D = quota anual de depreciação (R$);

Va = valor de aquisição (R$);

Vr = valor de revenda ao final da vida útil (R$);

n = vida útil esperada (anos).

b) Juros e seguros

Os  juros  e  seguros  foram  calculados  aplicando  uma  taxa  ao  investimento 

correspondente ao capital proporcionado por agência financeira. A taxa de juros anuais aplicada 

foi de 12% a.a. (365 dias) e do seguro foi de 4% a.a. Sendo que estas taxas foram convertidas 

para o período estudado, ou seja, 8,5 dias, aplicando uma regra de três simples. Para o cálculo 

destes itens é necessário calcular o investimento médio anual (IMA). As fórmulas utilizadas para 

estes cálculos foram:

IMA = (Va-Vr)*(n+1) + Vr

(2*n)

Em que:

IMA = investimento médio anual (R$);

Va = valor de aquisição (R$);

Vr = valor de revenda (R$);

n = vida útil esperada (anos).
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J = T * IMA

Em que:

J = juros (R$);

T = taxa utilizada;

IMA = investimento médio anual (R$).

S = T*IMA

Em que: 

S = seguros (R$);

T = taxa utilizada (0,04);

IMA = investimento médio anual (R$).

4.4.5.2. Custos variáveis

a) Mão-de-obra

Os custos com mão-de-obra foram calculados por equipe, ou seja, dois operadores 

de  motosserra  e  um  líder  de  equipe.  Foi  incluído  também,  o  mecânico  responsável  pela 

manutenção das motosserras,  sendo que o valor de seu salário, encargos e alimentação foram 

divididos  por  seis,  correspondendo ao  número de equipes  de  exploração da  empresa.  Foram 

considerados as mesmas variáveis para os quatro trabalhadores. 

A  empresa  oferece  auxílio  farmácia,  onde  cobre  65%  do  valor  total  do 

medicamento, porém apenas para o funcionário, ou seja, estão excluídos os outros membros da 

família  (esposa  e  filhos).  Os  trabalhadores  não  contam  com  plano  de  saúde,  custeado  pela 

empresa,  porém a  mesma  dispõe  de  dois  médicos  para  o  atendimento  destas  pessoas,  caso 

necessitem.  A  empresa  forneceu  os  valores  de  salários,  encargos  sociais  e  gratificações 

(alimentação). Os valores calculados foram adaptados para o período de coleta (oito dias e meio). 

A fórmula utilizada foi adaptada de Birro et al. (2002) utilizada é:
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MDO = Sop + Es + G

Em que:

MDO = custo de mão-de-obra por hora efetiva de trabalho (R$);

Sop = somatório dos salários mensais da equipe incluindo o mecânico (fração: 1/6);

Es = encargos sociais (INSS, FGTS, férias e 13º salário);

G = gratificações (alimentação);

b) Peças de reposição

O cálculo deste custo (preços fornecidos pela empresa) foi realizado considerando 

cada peça individualmente e de acordo com a quantidade utilizada, podendo ser por semana, mês 

ou  safra  (9  meses).  Os  valores  encontrados  foram  somados,  originando  apenas  um  valor, 

conforme a fórmula abaixo:

Pr = Σ (Pe * Vu)

Em que:

Pr = peças de reposição (R$);

Pe = peça (quantidade);

Vu = valor unitário (R$);

c) Reposição dos equipamentos de proteção individual 

O cálculo deste custo seguiu a mesma metodologia utilizada em peça de reposição. 

Porém o valor correspondente ao período de cada equipamento, foi multiplicado por três, que é o 

número de funcionários por equipe, conforme a fórmula:

Repi = Σ [(Epi * Vu) * 3]

Em que:
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Repi = reposição de equipamentos individuais (R$);

Epi = equipamento de proteção individual;

Vu = valor unitário (R$);

d) Combustível

Para  este  cálculo  utilizou-se  o  consumo  total  da  motosserra  no  período  de 

observação e multiplicou-se pelo valor do litro do combustível, neste caso gasolina. Os custos 

foram determinados pela seguinte fórmula:

C = Ct * Pu

Em que:

C = custo com combustível por hora efetiva de trabalho (R$);

Ct = consumo total de combustível no período (l);

Pu = preço por litro de combustível (R$/l).

e) Óleos lubrificantes

O custo de óleos lubrificantes seguiu a mesma metodologia utilizada para o cálculo 

de combustível e foram determinados pela fórmula:

OL = Ct * Pu

Em que:

OL = custo de óleo lubrificante (R$);

Ct = consumo total de óleo lubrificante no período (l);

Pu = preço por litro do óleo (R$);

f) Custo de administração 
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O Custo de Administração (CA) são os custos relacionados com os trabalhos de 

escritório  (contabilidade  e  finanças)  e  supervisão  de  campo.  Para  o  cálculo  dos  custos  de 

administração aplicou-se uma taxa de 12% a.a. (365 dias), a qual foi convertida para o período 

estudado (8,5 dias), encontrando-se um valor de 0,28%.

4.4.6. Determinação dos custos de corte

Os custos com o corte foram obtidos pela fórmula:

CC = ∑   (J + S + D + MDO + Repi + Pr + C + OL + CAD)  

P

Em que:

CC = custo do corte (R$/m³);

J = custo com juros (R$);

S = custo com seguro (R$);

D = custo de depreciação (R$);

MDO = custo com mão-de-obra (R$);

Repi = custo com reposição de equipamentos de proteção individual (R$);

Pr = custo com peças de reposição (R$)

C = custo com combustível (R$);

OL = custo com óleo lubrificante (R$);

CAD = custo com administração (R$);

P = produção total do período (m3).

4.4.7. Fatores ergonômicos

4.4.7.1. Nutrição
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Foram quantificadas as calorias ingeridas pelos operadores de motosserra, bem como a 

análise do cardápio oferecido pela empresa junto à nutricionista da própria empresa. A mesma 

calculou a necessidade calórica diária de um operador de motosserra.

4.4.7.2. Temperatura ambiente

Com os dados de temperatura e rendimento diário aplicou-se um teste de correlação de 

Pearson, com o intuito de verificar se existia relacionamento entre as duas variáveis. Para esta 

análise  utilizaram-se apenas  dias  completos,  ou seja,  que possuem manhã e  tarde,  durante o 

período coletado, totalizando sete dias, com suas respectivas temperaturas médias e rendimentos 

também.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Espécies exploradas

Na tabela 2 estão contidas as espécies exploradas, com seus respectivos nomes vulgares 

e científicos, bem como a quantidade de árvores cortadas de cada uma delas. A identificação 

destes indivíduos foi realizada pela equipe de botânica do Laboratório de Manejo Florestal  e 

conferida com a lista já existente fornecida pela própria empresa (Anexo 5). O número total de 

espécies exploradas no período de estudo foi 36. As espécies mais abundantes desta lista foram 

Amapá  (Brosimum  parinarioides Duke,B.  potabile Duke e B. utile (H.B.K.)  Pittier  ssp. 

Ovatifolium (Duke) C.C.Berg) da família Moraceae, Louro gamela (Sextonia rubra  (Mez) van 

der  Werff)  da  família  Lauraceae  e  Massaranduba  (Manilkara  huberi  (Duke)  A.Chev.  e  M. 

bidentata (A.DC)  A.Chev.)  da  família  Sapotaceae,  com  16,52%,  11,16%  e  8,48%, 

respectivamente.  A lista  contendo  as  famílias  pertencentes  de  cada indivíduo  encontra-se  no 

anexo 4.

Tabela 2 – Relação de árvores cortadas com seus respectivos nomes vulgares e científicos, bem 
como o número de árvores cortadas por espécie. 

I

tem
Nome vulgar Nome científico

Nº de 

árvore

s

%

1 Amapá

Brosimum parinarioides Duke,

B. potabile Duke e 

B. utile (H.B.K.) Pittier ssp. Ovatifolium (Duke) 

C.C.Berg

37 16,52

2
Angelim da 

campina*
Aldina heterophylla Spruce ex Benth. 10 4,46

3 Angelim pedra*

Hymenolobium excelsum Duke, 

H. modestum Duke, 

H. pulcherrimum Duke e 

H. sericeum Duke

6 2,68

34



I

tem
Nome vulgar Nome científico

Nº de 

árvore

s

%

4 Angelim rajado* Zygia racemosa (Duke) Barneby & J.W.Grimes 3 1,34
5 Angelim vermelho Dinizia excelsa Duke 5 2,23

6
Arurá branco 

(ucuúba branca)
Osteophloeum platyspermum (A.DC.) Warb. 12 5,36

7
Arurá vermelho 

(ucuúba 35arí)
Iryanthera sp. 14 6,25

8 Breu branco
Trattinnickia glaziovi Swart e

Trattinnickia burserifolia Mart.
4 1,79

9 Breu vermelho Protium sp. 6 2,68
10 Castanha sapucaia Lecythis zabucajo Aubl. 4 1,79

11
Cedrinho 

(cardeiro)*
Scleronema micranthum Ducke 3 1,34

12 Cumarú* Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 3 1,34
13 Cumarurana Dipteryx magnífica Duke 1 0,45
14 Cupiúba* Goupia glabra Aubl. 1 0,45
15 Guariúba* Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 1 0,45
16 Jacareúba Calophyllum sp. 1 0,45

17 Louro amarelo*

Aniba williamsii O.C.Schmidt, 

Ocotea spp. E

Licaria canella (Meissn.) Kosterm.

1 0,45

18 Louro aritú
Licaria martiniana (Mez) Kosterm. E 

Licaria sp.
11 4,91

19 Louro gamela Sextonia rubra (Mez) van der Werff 25 11,16

20 Louro itaúba
Mezilaurus itauba (Meissn.) Taubert ex Mez, 

Mezilaurus synandra (Mez) Kosterm.
8 3,57

21 Louro preto Ocotea sp. 3 1,34

22
Louro preto da 

casca fina
Ocotea cinerea van der Werff 4 1,79

23
Louro preto da 

casca grossa
Ocotea minor Vicentini 3 1,34

24 Massaranduba
Manilkara huberi (Duke) A.Chev. e 

M. bidentata (A.DC) A.Chev.
19 8,48

25 Mandioqueira
Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti e

Qualea paraensis Duke
3 1,34

26 Maparajuba* Manilkara cavalcantei Pires & W.A.Rodrigues 1 0,45
27 Muirapiranga (pau Brosimum rubescens Taub. 1 0,45
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I

tem
Nome vulgar Nome científico

Nº de 

árvore

s

%

rainha)
28 Pau rosa Aniba roseaodora Duke 1 0,45
29 Piquiá Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 2 0,89

30 Piquiá marfim*

Aspidosperma desmanthum Müll.Arg., 

A. aracanga Marc.Ferr. e

A. sandwithianum Markgr.

5 2,23

31 Piquiarana Caryocar pallydum A.C.Sm. 11 4,91
32 Sucupira amarela* Enterolobium schomburgkii Benth. 4 1,79
33 Sucupira vermelha Andira unifoliolata Duke 7 3,13
34 Taninbuca Buchenavia sp. 1 0,45
35 Tauari vermelho Cariniana decandra Duke 3 1,34

36 Tauari branco
Cariniana micrantha Duke e

 Cariniana guianensis Aubl.
1 0,45

Total 224 100
* Espécies identificadas segundo a lista fornecida pela empresa (Anexo 5)

5.2. Estudo de tempo

As  medidas  estatísticas  (Tabela  3)  encontradas  referentes  aos  ciclos  observados 

mostram que o tempo máximo encontrado foi de 49,03 min, o mínimo de 4,67 min, apresentando 

tempo médio de 14,85 min, com intervalo de confiança (95%) de 0,84 minutos, para o corte de 

uma árvore com DAP médio de 70,73 cm e altura comercial média de 16,96 m. O desvio padrão 

foi de 6,39 minutos e a incerteza dos dados foi 5,71%.

Considerando o intervalo de confiança encontrado, tem-se que o tempo médio de corte 

ficou entre 14,01 e 15,69 minutos.  O trabalho realizado por  Uhl  et  al.  (1991),  na região da 

Tailândia (PA) encontrou o tempo de 14,00 min, ou seja, dentro deste intervalo de confiança. Os 

trabalhos realizados por Oliveira Filho (1997) que na mesma região encontrou 15,93 min; por 

Krämer et al. (1993) em seu estudo sobre a viabilidade do manejo florestal sustentável, realizado 

em Monte Dourado/Jarí, Pará (16,30 min) e por Higuchi et al. (1993) que trabalhando em área de 

várzea no Estado do Amazonas encontraram um tempo médio de 21,65 min, para árvores com 

diâmetro médio de 110 cm, estão acima do intervalo de confiança encontrado. Sendo que este 

último foi o maior valor encontrado dentre estes estudos. Os estudos realizados por Minette et al. 

(1991),  na Estação Experimental  de Silvicultura Tropical  (E.E.S.T.)  do Instituto Nacional  de 
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Pesquisas da Amazônia encontraram 12,95 min. Cabral (1991) em seu estudo na mesma E.E.S.T. 

do Inpa obteve um tempo médio de 7,14 min para árvores com DAP médio de 66,00 cm. Ainda 

Costa Filho  et al. (1980) trabalhando na Floresta Nacional do Tapajós (PA) para este mesmo 

diâmetro médio (66,00 cm) encontrou um tempo médio de 9,50 min, encontram-se abaixo do 

intervalo  de  confiança  encontrado.  As  diferenças  entre  estes  tempos  em  relação  a  média 

encontrada pode estar relacionada com o diâmetro médio das árvores cortadas. Pois, é possível 

verificar  nestes  trabalhos  que  os  diâmetros  menores  consumiram  menos  tempo.  Já  o  maior 

diâmetro, encontrado por Higuchi et al. (1993), foi aquele que mais tempo consumiu.

Tabela 3 – Valores das medidas estatísticas calculadas referentes aos ciclos observados.

Medidas Estatísticas
Máximo 49,03 min
Mínimo 4,67 min
Média 14,85 min
Desvio padrão 6,39 min
Intervalo de Confiança (95%) 0,84 min

Na tabela 4 encontram-se os elementos do ciclo com o tempo médio gasto em cada um 

deles, onde a limpeza para o corte de derrubada foi de 2,76 min, sendo a atividade que mais 

tempo consumiu, seguida pela atividade de mudança de árvore (2,69 min). Parte do tempo gasto 

na limpeza deveu-se a necessidade de retirada de cipós, muitas vezes com diâmetro superior a 10 

cm e  parte  do  tempo gasto  na  mudança  de  árvore  ocorreu  pela  quantidade  de  árvores  ocas 

encontradas (24% do total). O sistema CELOS, adotado pela empresa em seu plano de manejo, 

coloca o corte de cipós como sendo parte do primeiro corte de melhoramento da floresta. Possui 

como principal  objetivo reduzir os danos à floresta  remanescente (Lamprecht,  1990).  Porém, 

segundo informações dos próprios funcionários, este corte não vem sendo realizado por motivo 

de segurança aos trabalhadores (queda de cipós secos durante a operação de corte). Entretanto, 

ressalta-se a importância da inclusão deste trato antes da exploração, pois a garantia de madeira 

de qualidade para o próximo ciclo de corte dependerá dos cuidados com a exploração no primeiro 

ciclo.

Outro corte de melhoramento consiste na retirada de árvores que competem por luz e 

nutrientes com árvores promissoras. Neste sistema entram os indivíduos ocos, onde adotando tal 

medida,  estariam sendo  criadas  condições  favoráveis  às  espécies  remanescentes  de  interesse 
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comercial. Porém, os indivíduos retirados seriam apenas aqueles marcados para o corte, ou seja, 

os que fossem diagnosticados no teste do oco. Desta maneira, seria evitada a abertura de grandes 

clareiras para que não ocorra a invasão de ervas daninhas (Lamprecht, 1990). 

Tabela 4 – Elementos considerados de um ciclo com o tempo médio de cada um, em minutos.

Elementos do ciclo Tempo (min)
Limpeza para o corte 2,76
Preparo para o corte 2,13
Corte de derrubada 2,18
Deslocamento para destopamento 1,31
Destopamento 1,30
Mudança de árvore 2,69
Interrupções 2,47
Tempo médio 14,85

Na figura 7 encontram-se os elementos considerados com suas respectivas porcentagens 

de tempo, em relação a um ciclo. A atividade de limpeza para o corte consumiu 18,59%, do 

tempo total do ciclo, isto porque nesta etapa existem várias fases, que consistem no teste de oco, 

na retirada de cipós e lianas,  limpeza da base da árvore,  visualização da direção da queda e 

abertura  das  trilhas  de  fuga.  Em seguida  observa-se  a  mudança  de  árvore  com 18,11%  de 

consumo  do  tempo,  explicado  pelo  fato  de  estarem  incluídos  os  tempos  perdidos  no 

deslocamento  até  árvores  ocas,  o  teste  do  oco,  bem como o  tempo de  deslocamento  até  as 

acariquaras roxas (Minquartia guianensis Aubl.). 

As interrupções (operacionais e não operacionais)  consumiram 16,63% do tempo de 

corte de uma árvore; o preparo para o corte 14,34%; o corte de derrubada propriamente dito 

14,68%; o deslocamento para destopamento 8,82%, pouco maior que o destopamento (8,75%), 

devido à necessidade de limpar o caminho que, geralmente, era obstruído por galhos e até mesmo 

por árvores finas.

Do tempo total do ciclo do corte 83,37% foi gasto em atividades efetivas e 16,63 % com 

interrupções. Isto pode ser explicado, pelo fato da empresa trabalhar com equipes de exploração 

compostas por dois operadores de motosserra  e  um líder.  Pois,  cada funcionário exerce uma 

função diferente no momento do corte. Cita-se como exemplo a limpeza para o corte, enquanto o 

motosserrista afia a corrente, o outro operador limpa a base da árvore e o líder da equipe inicia o 

preparo dos caminhos de fuga, demonstrando a vantagem de se trabalhar em equipe. Oliveira 
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Filho  (1997)  encontrou  58,57%  de  aproveitamento  do  tempo  em  atividades  efetivas,  esta 

diferença pode ser explicada pelo fato de que em seu trabalho foi considerado como atividade não 

efetiva  o  tempo do  almoço e  do  transporte  dos  trabalhadores  do  alojamento  para  a  área  de 

exploração.

Limpeza para 
derrubada

18,59

Preparo para 
derrubada

14,34
Derrubada

14,68

Des locamento 
para destopo

8,82

Destopamento
8,75

Mudança de 
árvore
18,11

Interrupções
16,63

Figura 7 – Porcentagem de tempo consumida em cada elemento do ciclo.

Na figura 8 estão apresentadas às interrupções operacionais  e não-operacionais com 

suas respectivas porcentagens de tempo. As interrupções operacionais consumiram pouco mais 

de  96%  do  tempo  perdido  com  interrupções,  as  mais  freqüentes  foram:  uso  cunha, 

desprendimento  da  corrente,  problemas  com  engate  do  sabre,  corte  de  correção  e  corte  de 

aproveitamento. Corte de correção consiste na retirada de restos de sapopema que ficam na base 

da árvore, com o intuito de facilitar o engate da corrente na atividade de pré-arraste. O corte de 

aproveitamento é realizado quando no momento da queda da árvore ocorre rachadura da base até 

um determinado ponto ou quando existe a presença de oco até uma determinada altura, então esta 

parte  é  descartada.  As  interrupções  não-operacionais  ficaram com 3,93% do total  do  tempo, 

destacando-se limpeza do suor e problemas com ataque de abelhas.
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Operacionais  
96,07

Não-
operacionais  

3,93

Figura 8 – Porcentagem de tempo gasto com interrupções operacionais e não-operacionais.

A figura 9 apresenta as interrupções operacionais mais freqüentes e suas respectivas 

porcentagens de ocorrência. A afiação da corrente destaca-se com 37,71% de ocorrência, seguido 

pelo corte de correção com 19,41%, o abastecimento com 14,71% e o uso da cunha com 13,53 %. 

O corte de aproveitamento e problemas com engate do sabre apresentaram o mesmo valor, 7,65% 

e por último ficou o desprendimento da corrente com 2,35%. Ocorreu uma única vez, problemas 

como a quebra do freio da motosserra, troca do sabre e troca da corrente.

13,53

7,65

2,35

19,417,65

34,71

14,71

Uso da cunha

Engate do sabre

Desprendimento da
corrente

Corte de correção

Corte de aproveitamento

Afiação da corrente

Abastecimento

Figura 9 – Porcentagem de tempo das interrupções operacionais.
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A  figura  10  apresenta  as  interrupções  não-operacionais  com  suas  respectivas 

porcentagens de ocorrência. Destas as mais freqüentes foram limpeza do suor e problemas com 

ataque de abelhas que obtiveram o mesmo valor, 28,57%. Pausas para tomar água, problemas 

com chuva e retirada de espinhos das roupas, também alcançaram valores iguais,  14,29% do 

total. É importante ressaltar que estas interrupções ocorreram poucas vezes, devido ao equilíbrio 

entre  as  atividades  realizadas  pelos  funcionários.  Por  exemplo,  a  afiação  da  corrente  é  uma 

operação demorada,  então enquanto  o motosserrista  executa  esta  atividade,  os  outros  podem 

tomar água ou outras necessidades fisiológicas. Desta maneira, o tempo computado era da afiação 

da motosserra, pois estes fatos não entravam como interrupções. 

14,29

28,57

14,29

28,57

14,29 Tomar água
Abelha
Chuva
Limpeza do suor
Retirada de espinhos

Figura 10 – Porcentagem de tempo das interrupções não-operacionais.

5.3. Análise estatística 

5.3.1. Estudo de tempo

Aplicando o teste de correlação de Pearson (Tabela 5) entre as variáveis, elementos do 

ciclo, classes diamétricas e tempo efetivo e total, verificou-se a existência de correlação positiva 
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na maioria dos casos. Estes resultados indicam que na medida em que uma variável aumenta a 

outra a acompanha nesta tendência.

Desta  análise  é  possível  perceber  que  as  classes  diamétricas  apresentaram correlação 

positiva com quase todos os elementos analisados, limpeza para o corte, preparo para o corte, 

corte de derrubada, deslocamento para destopamento, destopamento, interrupções, tempo efetivo 

e  total  com (r  = 0,35; r  = 0,29; r  = 0,32; r  = 0,21; r  = 0,30; r  = 0,19; r  = 0,33; r  = 0,36, 

respectivamente), com exceção da mudança de árvore (r = -0,07) que já era esperado. Merece 

destaque também, a relação entre o elemento limpeza para o corte e o tempo efetivo (r = 0,51 e p 

< 0,0001); entre o corte de derrubada e o tempo efetivo e total (r = 0,50 e p < 0,0001; r = 0,53 e p 

< 0,0001, respectivamente);  entre as interrupções e o tempo total  (r = 0,68 e p < 0,0001) e, 

finalmente, entre a mudança de árvore e o tempo efetivo (r = 0,67 e p < 0,0001), onde todas se 

mostraram altamente significativas.

Tabela 5 – Matriz de correlação entre as classes diamétricas e os elementos do ciclo com tempo total 
e efetivo das atividades.

CD LC PC C DD DP MA I TE TT
CD 1
LC 0,35 1
PC 0,29 0,10 1
C 0,32 0,28 0,18 1

DD 0,21 0,21 0,06 -0,03 1
DP 0,30 0,32 0,10 0,31 0,14 1
MA -0,07 -0,05 0,03 -0,02 -0,02 -0,19 1

I 0,19 0,07 0,19 0,26 -0,10 0,10 0,01 1
TE 0,33 0,51 0,40 0,50 0,23 0,34 0,66 0,17 1
TT 0,36 0,43 0,42 0,53 0,13 0,32 0,46 0,68 0,83 1

CD = Classes diamétricas;  LC = Limpeza para o corte; PC = Preparo para o corte; C = Corte de derrubada; DD = 
Deslocamento para destopamento;  DP = Destopamento;  MA = Mudança de árvore;  I  = Interrupções;  TE = Tempo 
efetivo; TT = Tempo total.

A tabela 6 apresenta a matriz  de probabilidade para verificar o nível  de significância 

destas  correlações.  A  relação  entre  as  classes  diamétricas  e  os  elementos  analisados  foram 

altamente  significativos  (p < 0,0001),  exceto deslocamento  para destopamento (p = 0,055)  e 

interrupções  (p  = 0,19),  porém sendo significantes  ao nível  de 5% e  20% de probabilidade, 

respectivamente. Dos demais elementos do ciclo, merece destaque a relação entre o preparo para 

o corte e o corte de derrubada (p = 0,284). 
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Tabela 6 – Matriz de probabilidade entre as classes diamétricas e os elementos do ciclo com tempo 
total e efetivo do corte

CD LC PC C DD D MA I TE TT
CD 0,0001
LC 0,0001 0,0001
PC 0,0001 1,000 0,0001
C 0,0001 0,001 0,284 0,0001

DD 0,055 0,080 1,000 1,000 0,0001
DP 0,0001 0,0001 1,000 0,0001 1,000 0,0001
MA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,0001

I 0,187 1,000 0,176 0,005 1,000 1,000 1,000 0,0001
TE 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,017 0,0001 0,0001 0,591 0,0001
TT 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 1,000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

CD = Classes diamétricas;  LC = Limpeza para o corte; PC = Preparo para o corte; C = Corte de derrubada; DD = 
Deslocamento para destopamento;  DP = Destopamento;  MA = Mudança de árvore;  I  = Interrupções;  TE = Tempo 
efetivo; TT = Tempo total.

A análise de variância apresentada na tabela 7 revela, que existe diferença altamente 

significativa (p < 0,0001) do tempo total do corte entre as classes diamétricas (classe 1 = 45 cm ≤ 

DAP < 55 cm; classe 2 = 55 cm ≤ DAP < 65 cm; classe 3 = 65 cm ≤ DAP < 75 cm; classe 4 = 75 

cm ≤ DAP < 85 cm; classe 5 = 85 cm ≤ DAP < 95 cm e classe 6 = DAP ≥ 95 cm). Com este 

resultado é possível verificar que conforme aumentam as classes diamétricas aumenta, também, 

este tempo. A figura 11 apresenta a distribuição das classes diamétricas em relação ao tempo total 

do corte. Nesta figura verifica-se a tendência de maior consumo deste tempo com o aumento do 

diâmetro.

Tabela 7 – Análise de variância para verificar se existe diferença entre as classes diamétricas em 
relação ao tempo total do corte.

Fonte de 

variação
GL SQ MQ F P

CD 5 1181,578 236,316 6,948 0,0001
Erro 218 7415,140 34,014
Total 223
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Figura  11 – Comportamento das respectivas classes diamétricas em função do tempo total do 
corte.

Aplicando o pós-teste de Tukey (comparação de médias), apresentado na tabela 8, pode-

se perceber  que ocorreu diferença altamente  significativa  apenas entre as classes  2 e  5  (p < 

0,0001). Ao nível de 1% se enquadram as classes 1 com a 5 e 6 (p < 0,01), bem como a 3 com a 5 

(p < 0,01). Para o nível de 5% de probabilidade diferiram entre si as classes 1 e 6 (p = 0,034). A 

classe 2 com a 4 e a classe 3 com a 6, diferiram significativamente entre si, porém ao nível de 

10% de probabilidade (p = 0,080). Estas diferenças indicam que quando aumenta o diâmetro o 

tempo de corte também aumenta.

Tabela  8 – Pós-teste de Tukey para verificar o grau de significância das diferenças entre as 
classes diamétricas em relação ao tempo total de corte.

1 2 3 4 5 6

Classes Diamétricas

6.0

9.4

12.8

16.2

19.6

23.0

Tempo 
Total 
(min)
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Classes 

diamétricas
1 2 3 4 5 6

1 1,000
2 0,996 1,000
3 0,761 0,509 1,000
4 0,355 0,100 0,826 1,000
5 0,006 0,0001 0,006 0,236 1,000
6 0,034 0,003 0,080 0,622 0,997 1,000

Na análise de variância apresentada na tabela 9, observou-se que as diferentes classes 

diamétricas,  também,  apresentaram diferenças  altamente  significativas  entre si  em relação ao 

tempo efetivo  de  corte  (p  <  0,0001).  Indicando  um aumento  neste  tempo de  acordo  com o 

aumento  do  diâmetro.  O  mesmo  ocorreu  com  o  tempo  total  de  corte.  Na  figura  12  está 

apresentada a distribuição das classes diamétricas em relação ao tempo efetivo (sem interrupções) 

de corte.

Tabela 9 – Análise de variância para verificar se existe diferença entre as classes diamétricas em 
relação ao tempo efetivo de corte.

Fonte de 

variação
GL SQ MQ F P

CD 5 609,233 121,847 5,941 0,0001
Erro 218 4470,944 20,509
Total 223
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Figura 12 – Comportamento das respectivas classes diamétricas em função do tempo efetivo de 
corte.

Ao aplicar o pós-teste de Tukey (Tabela 10) verificou-se que existe diferença altamente 

significativa entre as classes 2 e 6 (p < 0,0001) e ao nível de 1% a classe 2 com a 5 (p < 0,01). As 

classes 1 e 6, assim como a 3 e 6 diferiram entre si, porém ao nível de 5% de probabilidade. A 

classe 1 com a 5 e a classe 3 com a 5, diferem entre si, mas apenas ao nível de 20% (p = 0,192 e p 

= 0,182, respectivamente). Estes resultados confirmam a tendência de aumento do tempo com o 

aumento do diâmetro.

Tabela  10 – Pós-teste de Tukey para verificar o grau de significância das diferenças entre as 
classes diamétricas em relação ao tempo efetivo de corte. 

Classes 

diamétricas
1 2 3 4 5 6

1 1,000
2 1,000 1,000
3 0,956 0,404 1,000
4 0,896 0,396 0,998 1,000
5 0,192 0,005 0,182 0,500 1,000
6 0,027 0,0001 0,010 0,071 0,927 1,000

5.4. Rendimento
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As horas totais trabalhadas somaram 56,22 h e as efetivas 46,60 h. Nas totais estão 

incluídos todos os tempos, inclusive com o corte de árvores da espécie  Minquartia guianensis 

Aubl.  (acariquara roxa).  Além destas, entraram árvores que, por exemplo, não caíram após o 

corte,  na  maioria  das  vezes,  presas  por  cipós  ou  que  não foi  possível  destopar,  por  ocorrer 

sobreposição de árvores caídas, ficando esta etapa para a equipe de pré-arraste. Nas horas efetivas 

não estão inclusos os tempos de corte das acariquaras roxas (Minquartia guianensis Aubl.) e com 

interrupções, sejam operacionais ou não-operacionais. 

O rendimento  obtido  para  as  horas  totais  de  trabalho  foi  de  21,83  m3/h,  e  para  as 

efetivas foi de 26,34 m3/h, com uma temperatura média de 28,42ºC. Na área explorada verificou-

se uma grande quantidade de árvores ocas, perfazendo 24% do total a ser cortado, sendo este um 

fator que contribui significativamente para a diminuição do rendimento. Minette et al. (1991), em 

seu estudo em floresta tropical encontraram um rendimento de 12,74 m3/h. Costa Filho  et al. 

(1980) na Floresta Nacional do Tapajós (PA), encontraram 15 m3/h. 

Obteve-se um total de 5,48 horas efetivas para um turno programado de onze horas, pois 

os funcionários batem o ponto às 6:00 h e as 17:00 h, onde encerram o dia de trabalho.  Ao 

considerar as horas totais de trabalho obteve-se 6,61 horas para o dia de trabalho. Observou-se 

que grande parte deste tempo foi gasto com o transporte (ida e volta) até o local da exploração, 

chegando  a  atingir  mais  de  duas  horas,  além  de  uma  hora  de  folga  para  o  almoço.  Os 

trabalhadores encerram suas funções no campo por volta das 16:15 h, dependendo da distância da 

área até a estrada, onde está o meio de transporte e deste até a sede, pois precisam voltar até as 

17:00 h. 

A eficiência  operacional  da equipe de corte  alcançou 82,9%, que  é  justificado pela 

divisão de tarefas durante o trabalho de corte. O número médio de ciclos (árvores cortadas) por 

turno foi de 26,35, isto corresponde a 144,13 m3/dia. Este valor foi muito próximo ao encontrado 

por Costa Filho et al. (1980) em seu trabalho na Floresta Nacional do Tapajós (PA), que foi de 

144 m³/dia.

O diâmetro médio das árvores exploradas foi de 70,73 cm, com altura total média de 

26,11  m e  comercial  média  de  16,96  m.  Foi  realizada  a  cubagem rigorosa  pelo  método  de 

Smalian,  onde  se  obteve  um  volume  médio,  por  árvore,  de  5,48  m3.  A  altura  total  média 

encontrada é inferior à encontrada na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (E.E.S.T.) do 
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Inpa que foi  de 28,00 m (Silva,  2007).  A altura média das dominantes  é  muito usada como 

indicadora da capacidade produtiva de terrenos florestais (Machado & Figueiredo Filho, 2003). 

O volume médio por árvore é superior ao encontrado por Oliveira Filho (1997), em seu 

estudo na mesma empresa que foi de 4,17 m3, valor este estimado pela fórmula de Huber, cujo 

diâmetro médio foi de 56 cm. Também é superior, ao encontrado por Minette et al. (1991) que foi 

de 2,78 m3 para um diâmetro de corte maior ou igual a 40 cm. O mesmo ocorreu com os valores 

encontrados por Krämer et al. (1993) em seu estudo no Monte Dourado/Jarí (Pará) que foi de 3,6 

m3 por árvore cortada. Costa Filho et al. (1980), também encontraram um volume médio inferior 

(4,5 m3), porém, superior aos citados anteriormente.

5.5. Custo da operação de corte com motosserra

Na tabela 11 estão apresentados os valores calculados da depreciação, juros e seguros, 

custos com mão-de-obra, peças de reposição, equipamentos de proteção individual, combustível, 

lubrificantes, óleos e custo de administração, para as horas totais trabalhadas. A produção da 

equipe durante 8,5 dias de trabalho foi de 1.225,48 m3 e o valor total desta produção foi R$ 

1.633,75 (US$ 756,36)1,  sendo menor que o encontrado por Oliveira Filho (1997) na mesma 

empresa que foi de US$ 1.781,53 (R$ 1.941,87)2 para uma produção de 1.113,39 m3 de madeira 

durante 15 dias. Isto indica que uma equipe composta por dois operadores de motosserra é mais 

barata e mais eficiente do que uma composta por dois operadores de motosserra e um ajudante, 

como foi o caso do estudo de Oliveira Filho (1997) na mesma empresa. 

Uma motosserra STHIL MS 660 nova, custa R$ 2.345,00; quando usada por dois anos 

(vida útil estabelecida pela empresa) passa a valer R$ 500,00, segundo informações da própria 

empresa.  Com estes  dados  chegou-se  a  depreciação anual  de  R$ 922,50.  Este  valor  quando 

convertido para o período (8,5 dias) passa a ser R$ 21,77, correspondendo a 1,33% do total dos 

custos calculados. Os Juros ficaram com apenas 0,32% (R$ 5,26), assim como os seguros que 

corresponderam a 0,11% (R$ 1,75) dos custos totais.

1  O valor médio do dólar em agosto de 2006 correspondia a R$ 2,16 (dois reais e dezesseis  centavos). Fonte: 
http://www5.bcb.gov.br/pec/taxas/pot/PtaxRPesq.asp?idpai=TXCOTACAO , site do Banco Central do Brasil.

2  O  valor  do  dólar  em  setembro  de  1997  correspondia  a  R$  1,09  (um  real  e  nove  centavos).  Fonte: 
http://www5.bcb.gov.br/pec/taxas/pot/PtaxRPesq.asp?idpai=TXCOTACAO , site do Banco Central do Brasil.
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O salário, já com os encargos sociais embutidos, pagos a dois operadores de motosserra, 

um líder de equipe e a parte do mecânico para os 8,5 dias de trabalho foi: R$ 420,24; R$ 274,53; 

R$ 53,49, respectivamente. O custo com a alimentação está incluído como benefício, onde neste 

período, para a equipe, incluindo o mecânico foi R$ 174,16. Cada funcionário recebe uma cesta 

básica no valor de R$ 60,00, onde para o período de 8,5 dias corresponde a R$ 68,00 por equipe, 

incluindo a do mecânico.  A mão-de-obra correspondeu a 60,63% (R$ 990,52),  sendo a  mais 

onerosa,  dentre  as  demais  variáveis.  Os  encargos  sociais  (INSS,  FGTS  e  provisões) 

correspondem a 46,48% do salário.  Nestes custos não estão incluídas as gratificações que os 

operadores podem receber pelo cumprimento da meta geral, de R$ 70,00 e da meta setorial que é 

mais R$ 80,00.

As peças de reposição ficaram com 6,62% (R$ 108,12) dos custos e os equipamentos de 

proteção individual com 4,37% (R$ 71,34). Os custos com estas duas variáveis foram convertidos 

para os 8,5 dias de trabalho.  Estes cálculos foram feitos com base na quantidade de peças e 

equipamentos usados, seja por semana, mês ou safra. Desta maneira foi aplicada uma regra de 

três simples para converter para o período estudado. 

O consumo total de gasolina durante 8,5 dias foi de 75,57 litros que multiplicado por R$ 

2,47 (preço por litro) resulta em R$ 186,65. O consumo de óleo dois tempos da marca STHIL foi 

1,93 litros que multiplicado por R$ 18,42 (preço por litro) resulta no valor de R$ 35,55. Desta 

forma, o consumo total de combustível foi R$ 222,20 (13,60%). O consumo de óleo lubrificante 

(quarenta) durante o período de 8,5 dias foi de 38,75 litros que multiplicado por R$ 5,42 (preço 

por  litro)  resultou  em  R$  210,02  correspondendo  a  12,86%  dos  custos  totais.  O  custo  de 

administração foi de R$ 2,77, correspondendo a apenas 0,17% do total.

Tabela  11 – Variáveis  envolvidas  no  custo  total  do  corte  com  motosserra  para  o  período 
estudado.

Itens Custos (R$)
Depreciação 21,77
Juros 5,26
Seguros 1,75
Mão-de-obra 990,52
Peças de reposição 108,12
Equipamentos de proteção individual 71,34
Combustível 222,20
Óleo lubrificante 210,02
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Itens Custos (R$)
Custo de administração 2,77
Custo total do corte 1.633,75

A  tabela  12  apresenta  as  peças  de  reposição  utilizadas  por  equipe  de  corte  e  os 

equipamentos de proteção individual utilizados por operador, com suas respectivas quantidades e 

valor unitário. O terçado é usado para abrir as trilhas e realizar a limpeza da base da árvore. A 

lima chata é utilizada na afiação do terçado e no rebaixamento do limitador de profundidade da 

corrente. A lima redonda é utilizada na afiação da corrente da motosserra. A corrente e a lima 

redonda  são  as  peças  mais  consumidas.  Isto  ocorre  porque,  a  cada  árvore  cortada,  existe  a 

necessidade  de  afiação  da  corrente,  pois  o  bom  desempenho  da  máquina  depende  de  sua 

manutenção. 

Os equipamentos de proteção individual representam apenas 4,39% do custo final de 

corte,  ou  seja,  é  um baixo  investimento  com retorno  garantido.  Este  retorno  diz  respeito  a 

segurança  do trabalhador,  pois  este  quando se  sente  seguro para  desempenhar  suas  funções, 

trabalha mais satisfeito. É sabido que a satisfação do funcionário reflete positivamente em sua 

produtividade individual.

A empresa  destaca  as  luvas  como o equipamento  mais  consumido por  operador  de 

motosserra e por isso o mais caro, pois por safra o gasto fica em R$ 144,00. Estas luvas são feitas 

de  lã  e  possuem pontos  emborrachados  na  palma,  para  conferir  mais  atrito  ao  operador  no 

momento do corte. Por ser de um material mais frágil, rasga com facilidade, justificando seu alto 

consumo.  É importante  ressaltar  que este  tipo de luva não é  seguro para operar  motosserra, 

justamente, devido a sua alta fragilidade. Existem outros modelos mais apropriados, para este 

tipo de trabalho e com maior resistência.

Tabela  12 –  Peças  de  reposição  (por  equipe)  e  equipamentos  de  proteção  individual  (por 
operador) utilizados no corte com motosserra, com suas respectivas quantidades e valor unitário, 
em reais.

Peças de Reposição Quantidade Valor unitário (R$)**
Terçado 1 / safra* 18,70
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Lima chata 3 / mês 6,11
Lima redonda 6 / mês 3,70
Corrente de motosserra 6 / mês 40,77
Sabre de motosserra 1 / 2meses 191,00
Equipamentos de proteção individual Quantidade Valor unitário (R$)**
Calça de nylon 2 / safra* 98,00
Bota 2 / safra* 100,00
Camisa 2 / safra* 22,00
Capacete com protetores auriculares 1 / safra* 100,00
Viseira 2 / safra* 22,00
Carneira 2 / safra* 16,00
Luva 4 / mês 4,00

*   Cada safra corresponde a nove meses, começando em março e terminando em dezembro de cada ano.
** Preços fornecidos pela empresa em agosto de 2006.

A tabela 13 apresenta o custo operacional com motosserra numa exploração florestal em 

escala empresarial. O custo total do corte com motosserra foi R$ 29,05 por hora total trabalhada e 

R$ 35,06  por  hora  efetiva  trabalhada.  Ao dividir  o  custo  total  (R$ 1.633,75)  pela  produção 

(1.255,48 m3) do período obteve-se um custo por metro cúbico de R$ 1,33. O rendimento por 

hora total trabalhada foi de 21,83 m3/h, por hora efetiva foi 26,34 m3/h, 72,09 m3/homem/dia e 

10,90 m3/homem/h. O rendimento em metro cúbico por homem hora é superior ao encontrado por 

Krämer et al. (1993) que foi de 6,63 m3. Oliveira Filho (1997) em seu estudo na mesma empresa, 

onde  na  época  a  equipe  era  composta  por  dois  operadores  de  motosserra  e  um  ajudante, 

encontrou  um custo  horário  de  US$  19,27  e  US$  1,60  por  metro  cúbico  cortado,  para  um 

rendimento de 12,04 m3/h e 24,74 m3/homem/dia.

Tabela 13 – Custo por hora e por metro cúbico cortado, rendimento em metro cúbico por hora e 
metro cúbico por homem dia, no trabalho com motosserra.

Custo horário
Custo por m3 

cortado
Rendimento

(R$/ht*) (R$/he**) (R$/m3) (m³/ht*) (m³/he*) (m3/homem/dia)
29,05 35,06 1,33 21,83 26,34 72,09

*   ht = horas totais trabalhadas
** he = horas efetivas trabalhadas
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5.6. Fatores ergonômicos

5.6.1. Perfil dos operadores de motosserra

A idade dos entrevistados variou de 23 a 46 anos, sendo 50% na faixa dos 30 aos 

40 anos.  A média  geral  dos operadores  da empresa foi  de 33 anos.  Segundo a International 

Labour Office (1978) a idade mínima para um operador iniciar o trabalho com motosserra é de 18 

anos. Com relação ao grau de escolaridade, não foi encontrado nenhum operador analfabeto na 

empresa, porém, 16,67% cursaram apenas a 1º série do primário, sendo este o mesmo valor para 

aqueles que cursaram até a 4º e 6º séries. A maioria, 25%, estudou até a 5º série do ginásio e 

apenas 8,33% chegaram até a 8º série e da mesma maneira os que completaram o 2º grau. A 

empresa disponibiliza uma professora alfabetizadora, que ministra aulas no período noturno para 

os funcionários que se interessarem. 

Dos operadores entrevistados 75%, afirmaram ter vindo do meio rural e apenas 

25% vieram do meio urbano. Quanto ao tempo de trabalho na empresa, este variou de um ano, o 

mínimo e de nove anos, o máximo. A média foi de, aproximadamente, quatro anos de trabalho 

por operador. Outro fator analisado foi o tempo que cada um vem trabalhando com motosserra o 

qual variou de um a vinte e oito anos, apresentando uma média de 3 anos e 10 meses. Quando 

perguntados  sobre  a  realização  de  treinamento  para  o  trabalho  com  motosserra,  100%  dos 

operadores já o fizeram, alguns pela primeira vez, quando entraram na empresa, pois, a empresa 

oferece treinamento todos os anos para os operadores de motosserra, com durabilidade de dois 

meses. Minette (1996) em seu trabalho com eucalipto encontrou um tempo de treinamento que 

variou de um dia a duas semanas.

Sobre  o  uso  de  equipamentos  de  proteção  individual,  os  operadores  foram 

unânimes em afirmar a importância dos mesmos. Disseram que se sentem mais seguros, além 

disso, é obrigatório seu uso por parte da empresa. Porém, 91,67% afirmam que não é confortável 

trabalhar com estes equipamentos, sendo o capacete apontado por 66,67% dos operadores, como 

o mais desconfortável. Em segundo lugar ficaram as luvas com 16,67% das queixas e o protetor 

auricular (acoplado no capacete) com 8,33%. A principal reclamação sobre o capacete por parte 

de 58,33% dos operadores, é o calor excessivo, outros cerca de 16,67%, disseram sentir dor de 
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cabeça ao final do dia de trabalho e 8,33% afirmam ter problemas de queda de cabelo, devido ao 

uso deste equipamento.

Outro fator questionado foi sobre os problemas do trabalho com a motosserra, 

dos quais 58,33% apontaram o ruído como o principal incômodo, seguido pelo peso com 8,33% 

das reclamações. Cerca de 33,33% disseram não haver nenhum problema no trabalho com esta 

máquina. Quando perguntados sobre a ocorrência de dores após a jornada de trabalho, 66,67% 

disseram não haver problemas neste sentido, porém 33,33% afirmaram sentir dores. As regiões 

mais afetadas segundo os motosserristas são: coluna (16,67%), pernas (8,33%) e as articulações 

(8,33%).  Com  relação  à  freqüência  destas  dores,  16,67%  disseram  senti-las  todos  os  dias, 

enquanto 8,33% relataram a ocorrência apenas uma ou duas vezes por semana.

Sobre a  ocorrência de acidentes devido ao trabalho com motosserra  58,33%, 

afirmaram já ter passado por algum problema neste sentido e 41,67% disseram que não tiveram 

acidentes. Daqueles que sofreram acidentes, 33,33% foram atingidos nas costas, geralmente, por 

galhos remanescentes após o corte. A outra parte do corpo mais atingida foram as pernas com 

16,67%  dos  casos,  e  por  último  ficaram  o  rosto  e  os  pés  com  8,33%  dos  casos.  Alguns 

operadores, principalmente os que possuem maior tempo de trabalho com motosserra, relataram a 

ocorrência de até três acidentes devido à prática desta atividade.

Ao  serem  questionados  sobre  a  realização  de  exercícios  físicos,  58,33% 

afirmaram praticá-los, mas 41,67% disseram não ter esse hábito. O futebol é apontado por todos 

os que praticam, como sendo a atividade física desenvolvida. Porém, eles só jogam aos finais de 

semana,  quando  retornam  para  casa.  Os  operadores  se  mostraram  empolgados  com  a 

possibilidade  da  empresa  construir  um  campo  de  futebol  no  acampamento.  A  empresa 

disponibiliza,  também,  outros  meios  de  diversões  como:  baralho,  sinuca  e  dominó.  Quando 

indagados sobre o uso de fumo e bebida alcoólica, os mesmos colocaram que a empresa não 

permite nenhum tipo de bebida alcoólica no acampamento, ou seja, aqueles que têm este costume 

só podem praticá-lo aos finais de semana. Quanto ao fumo não é permitido que seja realizado 

durante o expediente, apenas à noite quando já está encerrado seu turno de trabalho.

Com relação ao consumo de água, a equipe (composta por três trabalhadores) 

ingere todo o conteúdo de uma garrafa (cinco litros) no período da manhã e na hora do almoço 

eles  reabastecem e  novamente  consomem tudo  no  período  da  tarde.  Isto  significa  que  cada 

trabalhador consome aproximadamente 1,7 litros por período, totalizando 3,4 litros até o final da 
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jornada de trabalho, sendo que aqui não está contabilizada a ingestão durante o almoço. A água 

consumida  provém de  um igarapé  próximo  ao  acampamento,  sendo  esta  bombeada  para  os 

reservatórios  e  também utilizada  no preparo  da alimentação  dos  funcionários.  Os  operadores 

classificaram unanimemente como sendo boas as condições de trabalho oferecidas pela empresa, 

principalmente, em termos de alimentação.

5.6.1.1. Índice de Massa Corporal (IMC)

O índice de Massa Corporal dos operadores de motosserra variou de 22,31 a 29,40. Para 

ser considerado como peso normal o indivíduo deve estar na classe de 20,00 a 24,99, sendo que 

entre 25,00 a 29,99 é classificado como acima do peso. A figura 13 apresenta o valor do IMC 

calculado para cada trabalhador. Destes indivíduos 66,67% foram classificados como normal e 

33,33% estão acima do peso. Não foi encontrado nenhum operador nas classes abaixo do peso 

(<20,00)  e  obeso  (≥30,00).  Minette  (1996)  trabalhando  com  operadores  de  motosserra  num 

reflorestamento de eucalipto encontrou que 72,2% estavam dentro da normalidade, 20,3% acima 

do peso, 5,5% abaixo do peso e 2,0% obesos.

O  Índice  de  Massa  Corporal  (IMC)  é  amplamente  reconhecido  por  apresentar  alta 

correlação com adiposidade, mas não a quantifica totalmente e não oferece informação relativa à 

distribuição  de  gordura  regional  (Cominetti  et  al.,  2005).  Daí  a  importância  de  se  levar  em 

consideração  outras  avaliações  como,  por  exemplo,  a  taxa  de  gordura  corporal.  Porém  os 

resultados indicam que os operadores de motosserra encontram-se bem nutridos, onde apenas 

33,33% precisariam perder peso. Pois, este excesso pode trazer problemas de saúde, tais como: 

aumento  na  taxa  de  colesterol  e  triglicérides,  entre  outras.  Além  disso,  esta  condição  pode 

acarretar queda na produtividade, devido às dificuldades nos movimentos (Couto, 1987). Seria 

importante o acompanhamento destes operadores pela nutricionista da empresa, para orientá-los 

neste sentido.
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Figura 13 – Valor do Índice de Massa Corporal calculado para cada operador de motosserra da 
empresa.

O peso corporal dos operadores da empresa ficou entre 58 kg a 88 kg, com média de 

68,3 Kg e a estatura variou de 150 cm a 178 cm, com média de 165 cm. Estes valores foram 

próximos aos encontrados por Minette (1996). 

5.6.2. Análise do cardápio oferecido pela empresa

A empresa conta com uma nutricionista que presta consultoria uma vez por mês no 

acampamento. Ela oferece treinamento aos cozinheiros e auxiliares, sobre noções de higiene no 

trato com os alimentos, limpeza da cozinha, armazenamento dos alimentos etc. Esta profissional 

é a responsável pela elaboração do cardápio servido aos funcionários e a mesma afirma estar 

satisfeita  com a dedicação e o cumprimento  da legislação vigente por parte  dos cozinheiros. 

Quanto às instalações para o preparo das refeições, estas se encontram em conformidade com as 

normas estabelecidas na RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) nº 216 de 15 de setembro de 

2004. Os alimentos utilizados no preparo das refeições são adquiridos em fornecedores locais 

(Itacoatiara – AM) e de Manaus (AM) e apresentam com boa qualidade para o consumo, segundo 

a nutricionista.
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Na tabela 14 encontra-se o cardápio coletado durante uma semana com os alimentos 

oferecidos pela empresa,  as quantidades e as calorias correspondentes,  bem como as calorias 

ingeridas  diariamente  pelos  operadores  de  motosserra.  Cada  dia  da  semana  é  servido  uma 

combinação  de  alimentos  nas  refeições,  com o objetivo  de  variar  o  cardápio,  bem como de 

balancear os nutrientes essenciais. No café-da-manhã o café com leite e leite com achocolatado 

são oferecidos todos os dias, a variação ocorre entre pão, bolo e mingaus, ou seja, num dia tem 

pão e mingau de milho e no outro bolo e mingau de arroz, e assim sucessivamente. É importante 

ressaltar, que na segunda-feira, nesta refeição é servido sopa com legumes e verduras (cenoura, 

abóbora,  feijão,  repolho,  couve e  tomate),  carne  (boi  ou  frango)  e  macarrão.  Isto  porque  os 

mesmos saem muito cedo da cidade, por volta das 4:00 h, pois eles ficam na empresa de segunda 

a sexta-feira e aos finais de semana retornam para suas casas. 

Tabela  14 – Cardápio com os alimentos oferecidos pela empresa, com as quantidades médias 
ingeridas pelos operadores de motosserra e suas respectivas calorias.

Segunda - feira

Refeição/horário Alimentos
Quantidade 

média ingerida

Calorias médias 

ingeridas (kcal)
Café-da-manhã Pão caseiro 100 g 311,00
(5:15 h as 6:15 h) Margarina 10 g 59,60

Café com leite 350 ml 176,80
Mingau de arroz 300 g 300,00

Lanche
(10:00 h) Farofa* 250 g 861,50
Almoço
(12:00 h as 13:00 h) Arroz 210 g 268,80

Macarrão 105 g 389,55
Feijão 230 g 174,80
Carne de boi 215 g 450,00
Farinha de mandioca 40 g 146,00

Jantar
(18:00 h as 19:15 h) Arroz 250 g 320,00

Feijão de praia 100 g 84,80
Salada mista** 100 g 22,80
Frango ensopado 300 g 798,00
Farinha de mandioca 80 g 292,00
Suco artificial 500 ml 150,00
Café 50 ml 38,70

Calorias ingeridas no dia 4.844,35
Terça - feira
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Refeição/horário Alimentos
Quantidade 

média ingerida

Calorias médias 

ingeridas (kcal)
Café-da-manhã Bolo 100 g 300,00
(5:15 h as 6:15 h) Leite com achocolatado 350 ml 218,30

Mingau de milho 300 g 300,00
Lanche
(10:00 h) Farofa* 250 g 861,50
Almoço
(12:00 h as 13:00 h) Arroz 210 g 268,80

Macarrão 105 g 389,55
Feijão 230 g 174,80
Carne de frango 215 g 461,85
Farinha de mandioca 40 g 146,00

Jantar
(18:00 h as 19:15 h) Arroz 250 g 320,00

Feijão 200 g 152,00
Salada mista** 100 g 22,80
Carne de boi ensopada 300 g 657,00
Farinha de mandioca 80 g 292,00
Suco artificial 500 ml 150,00
Café 50 ml 38,70

Calorias ingeridas no dia 4.753,30
Quarta - feira

Refeição/horário Alimentos
Quantidade 

média ingerida

Calorias médias 

ingeridas (kcal)
Café-da-manhã Pão caseiro 100 g 311,00
(5:15 h as 6:15 h) Margarina 10 g 59,60

Café com leite 350 ml 176,80
Arroz doce 300 g 450,00

Lanche
(10:00 h) Farofa* 250 g 861,50
Almoço
(12:00 h as 13:00 h) Arroz 210 g 268,80

Macarrão 105 g 389,55
Feijão 230 g 174,80
Carne de boi 215 g 450,00
Farinha de mandioca 40 g 146,00

Jantar
(18:00 h as 19:15 h) Arroz 250 g 320,00

Feijão de praia 100 g 84,80
Vinagrete*** 100 g 22,80

Carne de Peixe 250 g 557,50
Farinha de mandioca 80 g 292,00
Suco artificial 500 ml 150,00
Café 50 ml 38,70
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Calorias ingeridas no dia 4.753,85
Quinta - feira

Refeição/horário Alimentos
Quantidade 

média ingerida

Calorias médias 

ingeridas (kcal)
Café-da-manhã Bolo 100 g 300,00
(5:15 h as 6:15 h) Leite com achocolatado 350 ml 218,30

Mingau de milho 300 g 300,00
Lanche
(10:00 h) Farofa* 250 g 861,50
Almoço
(12:00 h as 13:00 h) Arroz 210 g 268,80

Macarrão 105 g 389,55
Feijão 230 g 174,80
Carne de frango 215 g 461,85
Farinha de mandioca 40 g 146,00

Jantar
(18:00 h as 19:15 h) Arroz 250 g 320,00

Feijão 200 g 152,00
Salada mista** 100 g 22,80

Carne de boi ensopada 300 g 657,00
Farinha de mandioca 80 g 292,00
Suco artificial 500 ml 150,00
Café 50 ml 38,70

Calorias ingeridas no dia 4.753,30
Sexta - feira

Refeição/horário Alimentos
Quantidade 

média ingerida

Calorias médias 

ingeridas (kcal)
Café-da-manhã Pão caseiro 100 g 311,00
(5:15 h as 6:15 h) Margarina 10 g 59,60

Café com leite 350 ml 176,80
Mingau de arroz 300 g 300,00

Lanche
(10:00 h) Farofa* 250 g 861,50
Almoço
(12:00 h as 13:00 h) Arroz 210 g 268,80

Macarrão 105 g 389,55
Feijão 230 g 174,80
Carne de boi 215 g 450,00
Farinha de mandioca 40 g 146,00

Jantar
(18:00 h as 19:15 h) Não é oferecido

Calorias ingeridas até o almoço 3.138,05
*     Farofa: carne de boi frita (charque, 50 g) com farinha de mandioca (200 g).
**   Salada mista: pepino (40 g), repolho (40 g), tomate (10 g) e pimentão (10 g).
*** Vinagrete: tomate (40 g), cebola (10 g), pimentão (10 g), cebolinha e pepino (40 g).

58



No almoço o que difere de um dia para o outro é apenas o tipo de carne, podendo ser de 

frango ou de boi. A comida é acondicionada em marmitas e levadas ao campo e deixadas a beira 

da estrada para os funcionários, às 11:00 h. O conteúdo das mesmas é ingerido totalmente pelos 

operadores,  que  dizem ficar  satisfeitos,  não  havendo  a  necessidade  de  repetir.  Percebe-se  a 

ausência de salada nesta refeição e a mesma não caberia na marmita, além disso, chegaria murcha 

pelo  fato  de  ficar  em  contato  com  alimentos  quentes.  Isto  poderia  levar  a  recusa  e 

conseqüentemente ao desperdício por parte dos funcionários. Outro problema considerado é a 

possibilidade de ocorrer a fermentação destes alimentos, onde a nutricionista coloca este como 

sendo o principal fator para que eles não sejam servidos nesta refeição.

Os  operadores  têm  uma  hora  de  almoço  apenas,  onde  muitas  vezes,  o  tempo  de 

deslocamento da área de exploração até a estrada, chega a consumir 50% deste tempo. Desta 

forma, observou-se uma rapidez para ingerir os alimentos, com o intuito de sobrar um tempo de 

descanso, antes do recomeço do trabalho. Seria importante que a empresa pudesse adicionar um 

tempo a mais nesta refeição, pois, os mesmos se alimentariam com mais tranqüilidade, o que é 

recomendado  em termos nutricionais.  Este  problema  poderia  ser  solucionado  se  as  refeições 

fossem levadas até o local onde está ocorrendo a exploração, evitando assim a perda de tempo 

para ir até a estrada.

No jantar observou-se uma maior variabilidade de alimentos, inclusive a inserção de 

salada. Minette (1996) coloca que é imprescindível a inclusão de hortaliças, pois são ricas em 

fibras, vitaminas e sais minerais, sendo essencial para uma dieta equilibrada. Outro fato relevante 

é a quantidade consumida que é bem maior do que no almoço. Isto pode ser  explicado pela 

ausência do lanche da tarde, ou seja, os operários ficam cerca de seis horas ingerindo apenas 

água. A variabilidade dos alimentos nesta refeição ocorre entre as carnes (boi, frango e peixe), 

salada, vinagrete e feijão de praia, onde cada dia é servido uma opção, sempre tentando balancear 

as refeições. Por exemplo, no dia que é servido feijão de praia, não é oferecido feijão cozido, da 

mesma maneira ocorre com os demais alimentos. Nas sextas-feiras, não é oferecido jantar, pois 

os operadores saem mais cedo e chegam em casa a tempo de se alimentar. A empresa efetua o 

transporte dos funcionários, por meio de ônibus, até suas respectivas residências.

5.6.2.1. Ingestão calórica
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Na tabela  15 estão descritas  as  calorias  médias  ingeridas  pelos  operadores  em cada 

refeição e sua porcentagem em relação a ingestão energética diária. As calorias foram calculadas 

com base na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2006). Os valores calóricos 

podem variar conforme o dia, devido à combinação dos alimentos oferecidos. Para estes cálculos 

utilizou-se a média ingerida de cada refeição durante a semana de coleta, com base no cardápio 

oferecido  pela  empresa.  A  média  calórica  consumida  no  café-da-manhã  foi  870,35  kcal 

correspondendo a 18,22% da ingesta energética diária. O lanche ficou com 861,50 kcal e 18,04% 

da energia total ingerida. Apesar da quantidade ingerida nesta refeição ser pequena, cerca de 200 

g, os alimentos contidos são de alto valor calórico (charque e farinha). No almoço a variação 

ocorre apenas com a carne (boi ou frango) e a média ingerida foi de 1.435,07 kcal e 30,04% da 

ingesta energética diária. O jantar ficou com 1.609,27 kcal, correspondendo a 33,70% da ingestão 

energética diária. Couto (1987) recomenda que o valor energético total (VET) seja distribuído da 

seguinte maneira: no café-da-manhã o operador deveria ingerir de 20 a 25% do VET, no lanche 

da manhã 5%, no almoço 40%, no lanche da tarde 5% e no jantar de 20 a 30%. Na dieta oferecida 

aos operadores não está incluso o lanche da tarde. 

A nutricionista relatou que segundo a FAO (1974), os indivíduos que trabalham em 

floresta  possuem  atividade  física  classificada  como  “pesada  ou  muito  ativa”.  A  Food  and 

Nutrition Board: RDA (Recommended Dietary Allowances - Ingestão Dietética Recomendada) 

coloca que o consumo calórico médio para estes trabalhadores é de 8,4 kcal/hora. De posse destas 

informações chegou-se ao cálculo de que um operário que pese em média 55 kg deve consumir 

diariamente no mínimo 3.696,00 kcal. Tomando como base estes cálculos é correto afirmar que 

os operadores  de motosserra  da empresa estão supridos neste sentido.  Pois,  a média calórica 

diária ingerida pelos mesmos foi de 4.762,55 kcal, ou seja, 1.066,55 kcal a mais do que o mínimo 

recomendado. Além disso, este valor supera o recomendado pela FAO (1974), que aponta uma 

necessidade de 4.400 kcal para este tipo de atividade. Minette (1996) em seu estudo, também 

com operadores de motosserra,  porém em reflorestamento,  encontrou um gasto energético de 

2.352,00 kcal em 8 h de trabalho e uma necessidade calórica diária de 3.600,00 kcal.

Tabela  15 –  Calorias  médias  ingeridas diariamente  pelos  operadores  de motosserra  em cada 
refeição e sua porcentagem em relação a ingestão energética diária.

Refeição Caloria média Ingestão energética 
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ingerida (kcal) diária (%)
Café-da-manhã 870,35 18,22
Lanche da manhã 861,50 18,04
Almoço 1.435,07 30,04
Jantar 1.609,27 33,70
TOTAL 4.776,20 100

5.6.2.2. Ingestão de Nutrientes

No  caso  dos  operadores  de  motosserra  estes  valores  estão  distribuídos  da  seguinte 

maneira: os carboidratos correspondem 64% da ingestão, as proteínas 20,55% e os lipídeos 15%. 

Este  último  está  divido  em  3,93%  de  ácidos  graxos  saturados,  4,59%  ácidos  graxos 

monoinsaturados e 6,47% ácidos graxos poliinsaturados. Pode-se perceber um pequeno excesso 

na ingestão de carboidratos e uma inadequação nos valores de consumo dos lipídeos.

A  tabela  16  contém  a  quantidade  média  de  nutrientes  ingerida  diariamente  pelos 

operadores  de  motosserra  e  a  recomendada.  Para  o  cálculo  da  ingestão  diária  de  nutrientes 

utilizou-se a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2006) e dados da United 

States Department of Agriculture (USDA, 2001). 

Os  valores  encontrados  foram  comparados  com  a  tabela  de  ingestão  dietética  de 

referência (Dietary Reference Intakes – DRIs, 2004) que apresentam as quantidades mínimas e 

máximas  de  consumo  dos  respectivos  nutrientes.  A  DRIs  são  mais  abrangentes  que  RDAs, 

principalmente por conterem informações sobre os níveis superiores de ingestão de nutrientes 

quando havia dados de risco de efeitos adversos (Cozzolino, 2005). A mesma autora afirma que 

as DRIs podem ser utilizadas para planejar dietas,  definir rotulagem e planejar programas de 

orientação.

De  acordo  com a  recomendação  mínima  diária  de  nutrientes  contida  nas  DRIs,  os 

operadores de motosserra estão sendo supridos, não ultrapassando os limites máximos toleráveis. 

Porém, pode-se observar que os valores ingeridos de vitamina A e de vitamina C, estão abaixo do 

mínimo recomendado, faltando 52,78% e 38,89%, respectivamente, para que este seja alcançado. 

É necessário que estas vitaminas sejam supridas, pois as mesmas possuem funções importantes 

para o funcionamento do organismo.
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Tabela  16 –  Quantidade  média  de  nutrientes  ingeridos  diariamente  pelos  operadores  de 
motosserra e a recomendação diária de consumo, mínima e máxima.

Nutrientes
Consumo 

médio diário

Recomendação diária

Mínima Máxima
Proteínas 233 g 56 g ND*

Lipídeos totais 183 g ND
Carboidratos 742 g 130 g ND

Cálcio 1355 mg 1.000 mg 2.500 mg
Ferro 25 mg 8 mg 45 mg

Magnésio 607 mg 400 mg ND
Fósforo 2890 mg 700 mg 4.000 mg
Potássio 5154 mg 120 mg ND
Sódio 1772 mg ND
Zinco 33 mg 11 mg 40 mg
Cobre 2.000 μg 900 μg 10.000 μg

Manganês 5 mg 2,3 mg 11 mg
Selênio 201 μg 55 μg 400 μg

Vitamina C 35 mg 90 mg 2.000 mg
Tiamina 1 mg 1,2 mg ND

Riboflavina 2 mg 1,3 mg ND
Niacina 40 mg 16 mg 35 mg

Ácido pantotênico 8 mg 5 mg ND
Vitamina B6 3 mg 1,3 mg 100 mg
Folato total 657 μg 400 μg 1.000 μg

Vitamina B12 10 μg 2,4 μg ND
Vitamina A, RAE** 475 μg 900 μg 3.000 μg

Vitamina E 58 mg 15 mg 1.000 mg
Ácidos graxos saturados 48 g ND

Ácidos graxos monoinsaturados 56 g ND
Ácidos graxos poliinsaturados 79 g 17 g ND

Colesterol 601 mg ND
*   Não determinado
** RAE –  Retinol activity equivalents (Retinol equivalente ativo)/1 RAE = 1 μg retinol, 12 μg β-caroteno, 24 μg α-
caroteno.

O suprimento da vitamina A é muito importante, devido a sua atuação no processo de 

adaptação visual aos diferentes ambientes de luminosidade. Pois, dentro da floresta a entrada de 

luz possui  várias  intensidades  e  isto  é  agravado pelo  uso do protetor  facial.  Além disso,  no 

momento do corte, assim que a árvore começa a cair, ele precisa procurar o caminho de fuga, na 

penumbra da floresta. Desta forma, assim que a árvore cai totalmente, ocorre uma intensa entrada 

de luz, onde novamente, será exigida do operador de motosserra uma adequação visual, para a 

realização do destopamento.
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Dentre os alimentos que possuem vitamina A, fazem parte do cardápio dos operadores 

margarina, abóbora, cheiro-verde e pimentão. Os que possuem maior quantidade desta vitamina 

são oferecidos apenas no jantar, justificando a falta desta vitamina. Cabe a nutricionista, adaptar o 

cardápio com receitas contendo alimentos ricos desta vitamina. Por exemplo, incorporar no café-

da-manhã bolo de cenoura, no almoço arroz com cenoura e feijão com abóbora, enfim tentar 

buscar alternativas para que esta necessidade seja suprida.

Algumas alternativas regionais estão disponíveis, como é o caso da pupunha (Bacatris  

gasipaes Kunt) e do tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.) que são espécies nativas da Amazônia 

e facilmente encontradas na floresta. Pesquisas nutricionais com estes frutos comprovaram que 

em média 100 g de pupunha e tucumã, possuem 1.500 µg e 1.450 µg, respectivamente (Yuyama 

et al., 2005). Isto significaria que o suprimento da quantidade mínima recomendada diariamente 

desta vitamina seria alcançado. Além disso, estes frutos são muito apreciados pela população 

local, onde neste caso, talvez não houvesse problema com a recusa destes alimentos.

A  vitamina  C  possui  várias  funções  biológicas,  dentre  elas  cita-se:  atuação  como 

antioxidante, promoção da absorção de ferro, produção de colágeno, manutenção da resistência a 

doenças bacterianas e virais, controle dos níveis de colesterol etc. (Mervyn, 1990; Jacob, 1994). 

Os  níveis  muito  baixos  deste  nutriente  leva  ao  escorbuto,  doença  caracterizada  por  lesões 

capilares,  que  possui  como  conseqüência,  hemorragia  das  gengivas,  queda  dos  dentes, 

cicatrização anormal,  lesões das articulações, dores nos músculos e perda de peso (Krause & 

Mahan, 1991).  A deficiência deste nutriente se deve a  falta  de frutas  e hortaliças,  como por 

exemplo,  laranja,  limão,  tangerina,  couve,  caju etc.  Este  problema pode ser  resolvido com a 

inserção destas frutas na forma de suco, o qual contribuiria também para a reposição hídrica. 

Cabe, mais uma vez, à nutricionista  inserir  os alimentos necessários para o suprimento desta 

vitamina, sejam eles na forma de sucos, sobremesa entre outras.

5.6.3. Temperatura Ambiente

A tabela  17  apresenta  as  temperaturas  médias  diárias  e  os  respectivos  rendimentos 

operacionais  da  motosserra.  Os  dias  considerados  nesta  análise  foram  apenas  aqueles  que 

possuíam todas as medidas das temperaturas por período, ou seja, manhã e tarde resultando em 
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sete medidas. O teste utilizado foi a correlação de Pearson, utilizando o método “jackknife” para 

remover as tendências devido a pequena quantidade de amostras.

O método “jackknife” permite analisar amostras que não atendam a distribuição normal 

(n < 30). É uma técnica que consiste no re-uso da amostra várias vezes dividindo os dados em 

subgrupos  para  recombiná-los  em  seguida,  para  então  estimar  os  parâmetros  desconhecidos 

(Bissel  e Ferguson, 1975 citado por Higuchi,  1992).  Higuchi (1992) testou este método para 

estimar os coeficientes de regressão de equações de volume de árvores da Amazônia. O mesmo 

encontrou  que  utilizando  apenas  10  árvores  o  erro  foi  de  apenas  5%  a  mais  em relação  à 

utilização de todos os dados de cada conjunto estudado (n=327).

Para  estas  duas  variáveis  (temperatura  e  rendimento)  a  correlação  foi  negativa  (r  = 

-0,3521),  indicando que  na  medida  em que  a  temperatura  média  sobe o rendimento  tende  a 

diminuir. Este resultado vem ao encontro da afirmação de Minette (1996), onde ele coloca que na 

medida em que o meio se torna termicamente hostil, aumenta a preocupação do trabalhador com 

este  aspecto,  o  que  afeta  sua  atenção  durante  a  atividade  específica  que  está  realizando, 

favorecendo,  a  distração  e  a  conseqüente  perda  de  eficiência  (rendimento)  e  segurança  no 

trabalho.  Além  disso,  as  condições  térmicas  e  de  umidade  do  ar  nas  regiões  tropicais  e 

subtropicais, ultrapassam a zona de conforto térmico para realização de um trabalho, que é de 20 

a 24ºC e umidade relativa de 40 a 60% (Iida, 1990). Desta maneira um trabalho corporal pesado, 

como é o caso dos motosserristas, torna-se difícil de ser executado (Becker, 1981).

Tabela 17 – Temperaturas médias diárias durante o período e seus respectivos rendimentos.

Temperatura média 

diária (ºC)

Rendimento 

(m3/h)
27,25 30,08
26,73 28,33
28,15 31,25
29,87 26,18
29,42 29,04
28,88 24,45
29,67 29,11
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6. CONCLUSÃO

 Os elementos do ciclo de trabalho foram: limpeza para o corte, preparo para o corte, corte de 

derrubada,  deslocamento  para  destopamento,  destopamento  e  mudança  de  árvore.  As 

interrupções que mais ocorreram foram as operacionais, destas a afiação da corrente foi a que 

mais tempo consumiu;

 Os fatores que afetaram a produtividade da motosserra foram: as interrupções de um modo 

geral, diâmetro das árvores e árvores ocas;

 O custo do corte com motosserra ficou em R$ 29,05 por hora total trabalhada; o custo por 

metro cúbico foi de R$ 1,33, para um rendimento de 21,83 m3/h.

 Todos  os  operadores  de  motosserra  acham  imprescindível  o  uso  dos  equipamentos  de 

proteção individual. Porém, reclamam da falta de conforto dos mesmos, principalmente do 

capacete.  Os  mesmos  apontaram o  ruído como o  principal  incômodo no  trabalho  com a 

motosserra;

 De acordo com os valores de IMC, não houve ocorrência de operadores abaixo do peso, a 

maioria está dentro da faixa da normalidade;

 A empresa está oferecendo a quantidade necessária de calorias e nutrientes para o tipo de 

trabalho, com exceção da vitamina A e C.

 Existe uma tendência de queda no rendimento com o aumento da temperatura.
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Anexo 1 – Ficha de campo
Estudo de Tempo (Mil Madeireira)

Anotador:                                    Data:        /        / 2006

Operações árv árv árv árv árv
Limpeza para o corte
Interrupção
Preparo do corte direcional      
Interrupção      
Corte de derrubada      
Interrupção      
Deslocamento para destopamento
Interrupção
Destopamento      
Interrupção      
Lanche      
Manutenção      
Outras      
Tempo do ciclo      
Mudança de árvore      
Observações      

Temperatura (ºC):
Consumo de Combustível (l):

Operações árv árv árv árv árv
Limpeza para o corte      
Interrupção
Preparo do corte direcional
Interrupção      
Corte de derrubada      
Interrupção      
Deslocamento para destopamento      
Interrupção
Destopamento
Interrupção      
Lanche      
Manutenção      
Outras      
Tempo do ciclo      
Mudança de árvore      
Observações      
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Anexo 2 – Questionário aplicado aos operadores de motosserra

Data: ____/____/____

1) Idade: _________

2) Até que série estudou? R: __________________

3) Qual sua origem?

(  ) Meio rural (  ) Meio urbano

4) Quanto tempo trabalha na empresa? R: ____________________

5) Quanto tempo trabalha com motosserra? R: ________________

6) Já fez algum treinamento para trabalhar com motosserra?

(  ) Sim (  ) Não

7) Qual seu horário de trabalho? R: _____________________________

8) Este horário é fixo?

(  ) Sim (  ) Não

9) Faz horas extras de trabalho?

(  ) Sim Com que freqüência? _____________________ (  ) Não

10) Acha importante o uso dos equipamentos de proteção individual?

(  ) Sim (  ) Não

11) Se sente confortável com os equipamentos de proteção individual?

(  ) Sim (  ) Não

12) Qual dos equipamentos mais incomoda? E por quê?

(  ) Capacete _______________________________________________

(  ) Protetor facial (viseira) ____________________________________

(  ) Protetor auricular _________________________________________

(  ) Luvas __________________________________________________

(  ) Calça de náilon ___________________________________________
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(  ) Perneira _________________________________________________

(  ) Botas ___________________________________________________

13) Na sua opinião qual (is) o problema de se trabalhar com motosserra?

(  ) Ruído (  ) Vibração (  ) Peso

Outros________________

14) Você sente dor em alguma região do corpo, depois do dia de trabalho?

(  ) Sim (  ) Não

15) Em que regiões do corpo sente dor?

(  ) Braços (  ) Coluna (  ) Mãos (  ) Cabeça

(  ) Pernas (  ) Tórax (  ) Pés (  ) Articulações

16) Quando?

(  ) Todos os dias (  ) 1 vez por semana (  ) 2 vezes por semana

17) Teve algum problema de saúde ou acidente devido ao trabalho?

(  ) Sim Qual (is)?___________________________________(  ) Não

18) Você pratica algum tipo de esporte?

(  ) Sim Qual (is)?____________________________ (  ) Não

19) Quantas vezes por semana? R: _______________________________________

Determinação do Índice de Massa Corporal

Peso (kg):

Altura (m):
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Anexo 3 – Planilha de obtenção das informações nutricionais

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Data:____/____/2006

Refeição Horário Alimento Quantidade (g ou unidade)
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Anexo 4 - Espécies exploradas no período com seus respectivos nomes vulgares, científicos e 
família pertencente.

Item Nome vulgar Nome científico Família

1 Amapá

Brosimum parinarioides Duke,

B. potabile Duke e

B. utile (H.B.K.) Pittier ssp. ovatifolium (Duke) 

C.C.Berg

Moraceae

2
Angelim da 

campina
Aldina heterophylla Spruce ex Benth.

Leguminosae-

Papilionoideae

3 Angelim pedra

Hymenolobium excelsum Duke,

H. modestum Duke,

H. pulcherrimum Duke e

H. sericeum Duke

Leguminosae-

Papilionoideae

4 Angelim rajado Zygia racemosa (Duke) Barneby & J.W.Grimes
Leguminosae-

Mimosoideae

5
Angelim 

vermelho
Dinizia excelsa Duke

Leguminosae-

Mimosoideae

6
Arurá branco 

(ucuuba branca)
Osteophloeum platyspermum (A.DC.) Warb. Myristicaceae

7
Arurá vermelho 

(ucuuba punã)
Iryanthera sp. Myristicaceae

8 Breu branco
Trattinnickia glaziovi Swart e

Trattinnickia burserifolia Mart.
Burseraceae

9 Breu vermelho Protium sp. Burseraceae

10
Castanha 

sapucaia
Lecythis zabucajo Aubl. Lecythidaceae

11
Cedrinho 

(cardeiro)
Scleronema micranthum Ducke Bombacaceae

12 Cumarú Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
Leguminosae-

Papilionoideae

13 Cumarurana Dipteryx magnífica Duke
Leguminosae-

Papilionoideae
14 Cupiúba Goupia glabra Aubl. Celastraceae
15 Guariúba Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Moraceae
16 Jacareúba Calophyllum sp. Clusiaceae
17 Louro amarelo Aniba williamsii O.C.Schmidt, Lauraceae
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Item Nome vulgar Nome científico Família
Ocotea spp. e

Licaria canella (Meissn.) Kosterm.

18 Louro aritú
Licaria martiniana (Mez) Kosterm. e

Licaria sp.
Lauraceae

19 Louro gamela Sextonia rubra (Mez) van der Werff Lauraceae

20 Louro itaúba
Mezilaurus itauba (Meissn.) Taubert ex Mez, 

Mezilaurus synandra (Mez) Kosterm.
Lauraceae

21 Louro preto Ocotea sp. Lauraceae

22
Louro preto da 

casca fina
Ocotea cinerea van der Werff Lauraceae

23
Louro preto da 

casca grossa
Ocotea minor Vicentini Lauraceae

24 Massaranduba
Manilkara huberi (Duke) A.Chev. e

M. bidentata (A.DC) A.Chev.
Sapotaceae

25 Mandioqueira
Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti e

Qualea paraensis Duke
Vochysiaceae

26 Maparajuba Manilkara cavalcantei Pires & W.A.Rodrigues Sapotaceae

27
Muirapiranga 

(pau rainha)
Brosimum rubescens Taub. Moraceae

28 Pau rosa Aniba roseaodora Duke Lauraceae
29 Piquiá Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Caryocaraceae

30 Piquiá marfim

Aspidosperma desmanthum Müll.Arg.,

A. aracanga Marc.Ferr. e

A. sandwithianum Markgr.

Apocynaceae

31 Piquiarana Caryocar pallydum A.C.Sm. Caryocaraceae

32
Sucupira 

amarela
Enterolobium schomburgkii Benth.

Leguminosae-

Mimosoideae

33
Sucupira 

vermelha
Andira unifoliolata Duke

Leguminosae-

Papilionoideae
34 Taninbuca Buchenavia sp. Combretaceae

35
Tauari 

vermelho
Cariniana decandra Duke Lecythidaceae

36 Tauari branco
Cariniana micrantha Duke e

Cariniana guianensis Aubl.
Lecythidaceae

Total 224
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Anexo 5 – Lista fornecida pela empresa das espécies manejadas com seus códigos (estabelecidos 
pela empresa), nomes vulgares (nome vernáculo), científicos e família pertencente

Precious Woods Amazon - revisada em 19 de junho de 2002 por D. de Goederen.

Código Nome Vernáculo Nome Científico Família

ABIB Abiurana Branca
Micropholis venulosa e

Pouteria spp.
Sapotaceae

ABIU Abiurana Ferro
Chysophyllum prieurii e

Pouteria spp.
Sapotaceae

ABRA Arurá Branco Osteophloeum platispermum Myristicaceae

ABVE Abiurana Vermelha

Pouteria guianensis, 

P. reticulata e

P. spp.(ca. 20 espécies ao todo)

Sapotaceae

ACAR Acariquara Minquartia guianensis Olacaceae
AMAP Amapá Brosimum parinarioides Moraceae

AMDO Amapá Doce
Brosimum potabile e 

B. utile
Moraceae

ANCA Angelim da Campina Aldina heterophylla
Leguminosae-

Papilionoideae

ANFA Angelim Fava Parkia pendula
Leguminosae-

Mimosoideae

ANPE Angelim Pedra

Hymenolobium excelsum, 

H. modestum, 

H. pulcherrimum e

H. sericeum

Leguminosae-

Papilionoideae

ANRA Angelim Rajado
Zygia racemosa (syn. 

Pithecellobium racemosum)

Leguminosae-

Mimosoideae

ANVE Angelim Vermelho Dinizia excelsa
Leguminosae-

Mimosoideae

ARAT Arara Tucupi Parkia decussata
Leguminosae-

Mimosoideae
ARVE Arurá Vermelho Iryanthera lancifolia Myristicaceae
BREB Breu Branco Protium opacum Burseraceae
BREV Breu Vermelho Protium altsonii Burseraceae
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Código Nome Vernáculo Nome Científico Família

CAJU Cajui

Anacardium parvifolium, 

A. spruceanum e 

A. giganteum

Anacardiaceae

CASA Castanha Sapucaia Lecythis sp. Lecythidaceae
CETA Cedro Tamaquaré Guarea silvatica Meliaceae
CDRI Cedrinho / Cardeiro Scleronema micranthum Bombacaceae

COPA Copaiba Copaifera multijuga
Leguminosae-

Caesalpinioideae

CORN Coração de Negro

Swartzia corrugata, 

S. panacoco, 

S. ulei, 

S. ingifolia e

Andira micrantha

Leguminosae-

Papilionoideae

CUMA Cumarú

Dipteryx odorata, 

D. polyphylla, 

D. magnifica e

D. punctata

Leguminosae-

Papilionoideae

CUPI Cupiuba Goupia glabra Celastraceae

ESMA Escorrega Macaco Peltogyne paniculata
Leguminosae-

Caesalpinioideae

FAVA Fava
Vatairea paraensis e 

Vataireopsis speciosa

Leguminosae-

Papilionoideae

FAVI Favinha
Pseudopiptadenia psilostachya e

P. suaveolens

Leguminosae-

Mimosoideae
GUAJ Guajará Sarcaulus brasiliensis Sapotaceae
GUAR Guariuba Clarisia racemosa Moraceae

IPE Ipê
Tabebuia serratifolia e

T. incana
Bignoniaceae

ITAS Itaúba Surubim Williamodendron quadrilocellatum Lauraceae
JACA Jacareúba Calophyllum aff. brasiliense Clusiaceae
JARA Jarana Lecythis prancei Lecythidaceae

JATO Jatobá

Hymenaea parvifolia, 

H. intermedia e

H. courbaril

Leguminosae-

Caesalpinioideae

JUPO Jutaí Pororoca Dialium guianense
Leguminosae-

Caesalpinioideae
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Código Nome Vernáculo Nome Científico Família

LOAM Louro Amarelo

Aniba williamsii, 

Ocotea spp. e

Licaria canella

Lauraceae

LOAR Louro Aritú
Licaria chrysophylla e

L. martiana
Lauraceae

LOCH Louro Chumbo Aniba hostmanniana Lauraceae
LOFA Louro Faia Roupala montana Proteaceae

LOGA Louro Gamela
Sextonia rubra (syn. Ocotea rubra,  

Nectandra rubra)
Lauraceae

LOIT Louro Itaúba
Mezilaurus itauba e

M. duckei
Lauraceae

LOJA Louro Jacaré Aniba santalodora Lauraceae

LOPR Louro Preto

Ocotea cinerea, 

O. immersa e

O. spp.

Lauraceae

LORO Louro Rosa Aniba ferrea Lauraceae
MAJU Maparajuba Manilkara cavalcantei Sapotaceae
MANQ Mandioqueira Qualea paraensis Vochysiaceae
MARU Marupá Simarouba amara Simaroubaceae

MASS Massaranduba
Manilkara huberi e

M. bidentata
Sapotaceae

MATA Matamatá Preto Eschweilera truncata Lecythidaceae

MELA Melancieira Alexa grandiflora
Leguminosae-

Papilionoideae
MUIR Muiracatiara Astronium lecontei Anacardiaceae
MUPI Muirapiranga Brosimum rubescens Moraceae
PAAM Pau Amarelo Euxylophora paraensis Rutaceae

PANA Piquiarana
Caryocar glabrum e

C. pallidum
Caryocaraceae

PARI Paricarana Parkia multijuga
Leguminosae-

Mimosoideae
PARO Pau Rosa Aniba roseaodora Lauraceae

PIMA Piquiá Marfim

Aspidosperma desmanthum, 

A. aracanga e

A. sandwithianum

Apocynaceae

PIQU Piquiá Caryocar villosum Caryocaraceae
PREC Preciosa Aniba canelilla Lauraceae
SUAM Sucupira Amarela Enterolobium schomburgkii Leguminosae-
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Código Nome Vernáculo Nome Científico Família
Mimosoideae

SUPR Sucupira Preta Diplotropis triloba
Leguminosae-

Papilionoideae

SUVE Sucupira Vermelha Andira unifoliolata
Leguminosae-

Papilionoideae

TABR Tauari Branco
Couratari stellata e

Cariniana guianensis
Lecythidaceae

TACH Tachi
Sclerolobium spp. e

Tachigali venusta

Leguminosae-

Caesalpinioideae
TAJU Tatajuba Bagassa guianensis Moraceae
TAUV Tauari Vermelho Cariniana micrantha Lecythidaceae

TENT Tento Ormosia paraensis
Leguminosae-

Papilionoideae

UCHI Uchi Torrado
Vantanea macrocarpa e

V. micrantha
Humiriaceae

UCUU Ucuuba / Virola Virola spp. Myristicaceae

VIOL Violeta
Peltogyne catingae e

P. excelsa

Leguminosae-

Caesalpinioideae
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