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RESUMO

Um dos gargalos nas unidades beneficiadoras de grãos é a operação de 
receber e movimentar madeiras (lenha) para alimentação dos secadores, isso 
em função da dificuldade de se encontrar mão de obra para esta operação, 
além de apresentar grandes problemas logísticos na operação, bem como o 
grande número de riscos de acidentes de trabalho. Após o mapeamento do 
estado atual, foi possível levantar os tempos envolvidos, quantidade de pessoas 
e então apresentar um novo fluxo com uma operação mecanizada. Com as 
melhorias propostas para alcançar um estado futuro mais “enxuto”, determinou-
se um fluxo futuro, onde se observa através de um comparativo com o estado 
atual, uma melhora na operação, diminuindo o número de pessoas envolvidas, 
ganho de tempo, bem como a diminuição dos riscos de acidentes de trabalho e 
melhora na ergonomia. 

Palavras-chave: Movimentação de madeiras, logística de secadores,
segurança do trabalho, ergonomia em movimentação de madeira.

INTRODUÇÃO

Com o constante aumento no consumo de alimentos e produtos pela 
população mundial, as empresas ligadas ao agronegócio precisam ter na produção 
um ótimo desempenho, inclusive nas etapas do processo de beneficiamento dos 
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grãos.
As pessoas que antes realizavam algumas tarefas manuais estão se 

qualificando e com isto a mão de obra para esse tipo de serviço está cada vez 
mais escassa; portanto, as atividades realizadas de forma manual precisam ser 
melhoradas, não só pelo fato do aumento na produção, mas também devido a 
preocupação com a saúde do operador por causa dos problemas físicos e dos 
riscos de acidentes que estão envolvidos nas etapas.

Além da carência da mão de obra para a realização de serviços braçais, 
com a falta de áreas para estocagem e a necessidade de se produzir mais 
em um tempo menor, torna-se cada vez mais importante a mecanização e a 
agilização dos processos logísticos.

A utilização de máquinas ou a mecanização de algum processo diminui 
em muito a utilização da mão de obra, porém nem sempre a elimina. Nas 
cooperativas de beneficiamento de grãos, por exemplo, a utilização de madeiras 
para alimentação dos secadores e fornalhas é utilizada em alta escala em nosso 
país.

A necessidade de se produzir mais e em um menor espaço de tempo faz 
com que a logística envolvida deva ser executada de forma rápida, segura e a 
mais eficiente possível.

Ao longo das últimas décadas é possível observar que surgiram diversas 
abordagens sobre logística. Em seu conceito de logística, Daganzo (1991) 
enfatiza a distribuição física dos produtos. Para ele, a logística estuda como 
levar itens da produção para o consumidor com o menor custo.

Levando estes dados em conta, as unidades de beneficiamento de grãos 
do país buscam mecanizar suas operações para diminuir a inserção das 
pessoas em suas atividades nos períodos de safra e melhorar o seu processo 
logístico. Atualmente, pode-se citar que a movimentação da madeira utilizada, 
o tempo gasto para a realização desta movimentação, as áreas destinadas para 
a estocagem desta madeira e a armazenagem da mesma para abastecimentos 
destes secadores são alguns dos gargalos deste setor.

O tempo de armazenagem e os valores envolvidos nesta etapa são muito 
altos, pois ocupam espaços preciosos nas unidades onde utiliza-se a madeira 
para os secadores; portanto, se a área onde a madeira for estocada for menor, 
este valor de estocagem diminui e estes locais podem ser utilizados para outras 
necessidades das unidades.

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que a mecanização 
desta operação gera muitos ganhos no local onde a mesma é implementada, 
como ganhos econômicos, ganhos organizacionais, ganhos com o tempo 
envolvido nesta operação, ganhos logísticos e ganhos ergonômicos para as 
pessoas envolvidas no setor.
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Um grande dificultador na implantação de uma solução mecanizada é elevar 
o custo-benefício em uma mecanização com um equipamento para realizar a 
movimentação da madeira nas cooperativas, pois os equipamentos utilizados 
para a movimentação das madeiras possui um valor de investimento alto e a sua 
utilização normalmente é na safra (sazonal).

Certamente o levantamento dos valores/ganhos envolvidos neste processo 
de mecanização irá auxiliar os profissionais desta área a implementar cada vez 
mais a mecanização deste processo, bem como visualizar os valores e ganhos 
envolvidos.

O objetivo principal deste trabalho é um estudo sobre a viabilidade da 
utilização de Grua Florestal em pátio de cooperativas que movimentam madeiras 
para alimentação de secadores e caldeiras. O equipamento a ser analisado é 
uma Grua Florestal acoplada em trator agrícola. Para isto, serão abordados 
conceitos de logística, movimentação de materiais, veículos industriais utilizados 
nestas unidades de beneficiamento de grãos, ganhos de produtividade e ganhos 
ergonômicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho pretende analisar a operação logística de movimentação 
de madeiras dentro das unidades beneficiadoras de grãos, utilizando como 
ferramenta para coleta destes dados o método MFV (Mapeamento do Fluxo 
de Valor) a fim de avaliar os benefícios da mecanização de um processo e 
assim, avaliar de forma mais efetiva a sua operação de forma manual e após a 
mecanização de uma etapa.

O trabalho foi desenvolvido na forma de pesquisa, onde foram colhidas 
informações em campo, através de medições de tempo, coleta de material 
fotográfico e áudio visual. Será medido em campo o tempo gasto para carga e 
descarga de carretas com madeira na forma manual e posteriormente na forma 
mecanizada, além das análises gerais de todo o processo.

Nesta pesquisa serão apresentados os dados da forma atual de como é 
movimentada a madeira nas unidades de grãos, forma que a grande maioria das 
unidades beneficiadoras de grãos operam, e apresentados os ganhos com a 
mecanização da operação utilizando o equipamento Grua Florestal para realizar 
a mesma operação, porém de forma mecanizada. 

Foi realizada uma visualização de todas as etapas, posteriormente realizado 
um levantamento de informações referentes aos tempos envolvidos em todas 
estas etapas, tendo como base os dados fornecidos pela Cooperativa Tritícola 
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Panambi LTDA (Cotripal) e informações coletadas com a Coopertiva C Vale de 
Palotina-PR. Os caminhões utilizados para o transporte da madeira do local 
onde esta é colhida até o ponto de armazenamento nas unidades de grãos, 
transportam entre 25 m3 a 30 m3 de madeira por viagem. Esta quantidade varia 
conforme a necessidade de cada unidade beneficiadora de grãos e tamanho 
dos veículos. O número de caminhões utilizados ou o número de viagens para o 
transporte da madeira depende da necessidade de cada unidade beneficiadora 
de grãos ou conforme o tamanho das caldeiras utilizadas. Os volumes de madeira 
transportada também podem variar devido alguns fatores como umidade da 
madeira, forma de empilhamento (manual ou mecanizado), diâmetro das toras. 
Tomamos como base um volume de madeira transportado nos caminhões de 30 
m3; utilizando a quantidade de 3 pessoas para realizar as operações necessárias 
até que a madeira esteja disponível para ser lançada ao secador.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O novo processo para a movimentação das madeiras nas unidades de 
grãos tem como base a mecanização da movimentação das madeiras com a 
utilização de um equipamento desenvolvido para esta operação; com isto, um 
único operador consegue realizar o mesmo processo de forma mais segura, 
rápida e eficiente (Figura 1 e 2).


Figura 1. Foto da grua florestal vista 1.

Fonte: Saur Equipamentos.
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Figura 2. Foto da grua florestal vista 2.
Fonte: Saur Equipamentos.

Este conceito tem por finalidade utilizar uma grua de menor capacidade 
do que normalmente se utiliza, pois as madeiras são curtas e a utilização de 
um trator agrícola de baixa potência, com isto visando um baixo consumo de 
combustível.

Com a utilização do equipamento serão melhoradas e eliminadas algumas 
etapas, como:

# melhoria no tempo para execução das atividades;
# descarga do caminhão: (com a utilização do equipamento, a descarga do 

caminhão é realizada de forma segura, rápida e a madeira já fica organizada no 
local de depósito, gerando um melhor aspecto visual e menor espaço utilizado).

Com a mecanização, o trabalho fica bem mais ágil. Após esta etapa, 
utiliza-se uma carreta para transporte interno e realiza-se a carga e descarga 
da madeira de forma segura e ágil (Figura 3e 5), para comparação, a figura 4 
mostra o carregamento manual.

Deve-se levar em conta que com a mecanização é importante a utilização 
de contentores das pilhas. Isso faz com que a descarga ocorra de forma mais 
eficiente, permitindo que a madeira não saia do posicionamento, e assim, evitam-
se retrabalhos, garantindo maior segurança, e impossibilitando que a pilha de 
madeira se desarrume (Figura 3).
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Figura 3. Detalhe da garra com os contentores na lateral da pilha de madeira.Fonte: 
Saur Equipamentos.

Tomamos como base o mesmo volume de madeira transportado na situação 
atual, ou seja, caminhões com 30 m3 de madeira transportada. Ao invés de utilizar 
a quantidade de três pessoas para realizar as operações necessárias, até que 
a madeira esteja disponível para ser lançada ao secador, se faz necessário 
apenas um operador para o equipamento. Abaixo segue a tabela 1 com os 
novos valores coletados.


Figura 4. Foto do carregamento manual do carro de transporte.

 Fonte: Saur Equipamentos.
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Figura 5. Foto da grua carregando o carro de transporte.

 Fonte: Saur Equipamentos.

Tabela 1. Tempos após Mecanização.

OPERÇÃO TEMPO DE EXECUÇÃO 

Descarga mecanizada da madeira do 
caminhão ao solo (madeira desorganizada) 

Entre 60 minutos e 75 minutos 

Tempo de empilhamento da madeira 
depositada no solo de forma aleatória, para a 

forma organizada nas pilhas 

Com a mecanização esta etapa foi 
eliminada, pois a grua deposita a madeira 

retirada do caminhão de forma organizada. 

Tempo total para carregamento dos 30 
m3 de madeira, através das carretas de 

transporte interno que levam em torno de 5 m3 
a 6 m3 de madeira por viagem, até o secador 

Carregamento da madeira na 
“carretinha”, em torno de 17 minutos. 

Descarga deste volume de madeira e 
formação de uma nova pilha em frente ao 

secador em torno de 13 minutos. Tempo total 
aproximado para levar os 30 m3 até a frente do 

secador de forma empilhada 180 minutos. 

Tempo total do ciclo (tempo superior de 
operação) 

255 minutos 

Fonte: Autor.

Da mesma forma que na operação manual, estes dados e tempos envolvidos 
no processo podem sofrer uma variação em virtude da experiência e habilidade 
operacional, da variação da madeira, do local de operação, do tipo da carreta 
utilizada para o transporte das toras, entre outros.

Comparativo entre os dois Processos, Manual e Mecanizado
Após o estudo detalhado do sistema atualmente utilizado nas empresas de 
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beneficiamento com o sistema mecanizado proposto, vamos obter as seguintes 
vantagens:

• Diminuição no número de pessoas envolvidas nas operações; onde se 
utilizavam em média, três pessoas, agora se faz necessário apenas um 
operador para o equipamento.

• Diminuição entre uma a duas etapas nos processos até a chegada da madeira 
em frente a caldeira, pois no sistema proposto, a madeira que é transportada 
até a caldeira pode ser retirada desta carreta direto para a caldeira, eliminando 
assim, uma descarga do volume de madeira.

• ● Drástica diminuição nos riscos operacionais gerados devido aos movimentos 
repetitivos e queda do funcionário, pois com a utilização do equipamento o 
funcionário não precisa subir sobre a carga e realizar o empilhamento 
manual.

Além da diminuição no número de pessoas envolvidas no processo, temos 
um ganho aproximado de 46% em todo o tempo envolvido para a realização 
do ciclo total até a madeira, até esta ficar a disposição do funcionário que vai 
colocar a madeira para no secador/caldeira.

Este resultado levando em conta a utilização de um operador para a grua 
florestal, no lugar do trabalho manual de 3 pessoas.

Esta diferença é possível de ser visualizada mais claramente no gráfico 
abaixo.



Figura 6. gráfico comparativo dos processos atual e proposto.
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