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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo a aplicação do geoprocessamento no 

planejamento da colheita florestal. O estudo foi feito em área montanhosa, onde a 

exploração florestal é mais crítica, em relação aos aspectos econômicos e ambientais. 

A área de estudo está localizada em uma das reservas de madeira plantada do 

Paraná, inexplorada em função da inviabilidade de seu manejo. Em uma fazenda 

florestal foi projetada uma rede de estradas, usando um sistema CAD. Para comparar 

métodos de extração, em uma área piloto da fazenda, foram projetadas duas redes de 

estradas, uma rede considerando extração com guincho, distância de arraste de 

100m, e outra rede, considerando extração com teleférico, distância de arraste de 300 

metros. Medindo-se as estradas projetadas, obteve-se densidades de estradas de 

104 m/ha e 40 m/ha, respectivamente. Usando-se a inclinação das encostas a serem 

cortadas pelas estradas foram estimados os custos de estradas. Estes custos foram 

de US$ 4,84/m3 e US$ 1,72/m3, para a extração com guincho e teleférico, 

respectivamente. Utilizando-se dados da literatura, foram estimados os custos de 

arraste. Somando-se os custos de estradas e de arraste, obteve-se custos de 

extração de US$ 6,14/m3 e US$ 6,38/m3, para guincho e teleférico, respectivamente. 

Os resultados mostraram que a extração com teleférico é viável a medida que as 

árvores atinjam dimensões maiores. Em termos de impacto ambiental relacionado a 

cada método de extração, foram estimados volumes de corte de terra por hectare de 

368 m3 e 1331 m3, respectivamente, para a extração com teleférico e com guincho. 

Portanto, uma nítida vantagem para a extração com teleférico. Como no país, em 

relevos montanhosos, predomina a extração com trator com guincho, o planejamento 

da extração florestal, com sistemas de geoprocessamento pode, simultaneamente, 

otimizar a extração florestal sob aspecto econômico e reduzir os impactos ambientais, 

relacionados a construção de estradas. Caso os resultados deste trabalho fossem 

aplicados na Região do Vale da Ribeira, milhões de m3 de terra poderiam deixar de 

ser removidos de encostas, além de poder viabilizar a exploração de um maciço 

florestal de 30 milhões de m3, o qual estará atingindo dimensões comerciais nos 

próximos 5-10 anos. 
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ABSTRACT 

This study has had as main purpose the application of geoprocessing tools in forest 

harvesting planning, with emphasis in forest road design. The study was done in a mountain 

region where forest harvesting is critical, not only related to economic aspects but also related 

to environment impacts. The timberland is located in one of the largest planted forests of 

Paraná state, which are not harvested due the unfeasibility of it's harvesting, until now. In this 

study it has compared two extraction methods; winch extraction and skyline cable system 

extraction. The analysis was done by comparison of extraction costs, skidding plus road cost. 

As a complementary analysis it was figured out the optimum road density. The environment 

impacts were evaluated by the earth volume to removed by the design roads. In order to test 

the applicability of geoprocessing tools it has used an CAD system to design a road 

network for all extension of a forest farm. This project has considered extraction with a skyline 

cable system. In order to compare extraction methods, over a pilot area of the timberland, it's 

was designed two road networks, one's considering extraction with winch, 100 m yarding 

distance, and other's considering extraction with a 300 m yarding distance cable system. By 

measuring the length of the project roads it has obtained road densities of 104 m/ha and 40 

m/ha, for winch and cable system methods. By measuring the gradient of the slopes to be 

crossed by the roads and applying a cost function, it was figured out the road costs per cubic 

meter. It were obtained costs of US$ 4,84/m3 and US$ 1,72/m3, for winch and cable 

extraction. Based on literature information it have been estimated skidding productivity and 

costs. By adding road and skidding costs, it has obtained costs of US$ 6,14/m3 and 

US$ 6,38/m3, for winch and cable extraction. The results have shown that cable extraction 

costs were influenced by the tree volume. It is an indication that the cable system method 

should become more feasible as tree volume rise up larger dimensions. Related to 

environment impacts it has estimated an earth volume to be removed for each method; 331 

and 1368 m3 of earth per hectare, for cable system and winch. So the cable system has an 

environment advantage over winch extraction method. In accordance with the country 

conditions, where the winch extraction is the most used for mountain terrain, the planning of 

forest extraction with geoprocessing tools, could optimise the forest extraction related to 

economic aspects, and minimising the environment impacts related to roads construction. The 

appliance of the results in Paraná state, could avoid that millions of earth to be removed from 

the hills. Additionally it could feasible the harvesting of a 30 millions of cubic meter forest 

reservation, that will be rising sawmill dimensions in the next 5-10 years. 

xi 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor florestal participa de modo expressivo e diversificado na economia 

brasileira abastecendo indústrias de siderurgia, cimento, celulose, papel, móveis e 

o mercado de madeiras em geral, participando da balança comercial com a 

exportação de produtos básicos e principalmente industrializados (ALMEIDA; 

FELGUEIRAS.SHIMABUKURO, 1990, p.262). Estima-se que este setor contribua 

com mais de 4% para a formação do Produto Interno Bruto (PIB), além de gerar 

bilhões de dólares em divisas para o país, através das exportações (MACHADO, 

1989, p.5) e (SOBRINHO, 1995, p.62). 

A exploração comercial de florestas plantadas com o objetivo básico de 

produção de madeira e seus derivados tornou-se uma atividade de grande 

importância social e econômica para o Brasil (SOUZA et ai., 1991, p.13). 

As estradas florestais construídas nas áreas das empresas florestais, 

numa primeira fase foram feitas para possibilitar a implantação dos 

reflorestamentos. Com o início da exploração destas florestas, as empresas 

passaram a construir redes de estradas florestais de melhor qualidade. Em função 

da necessidade de fornecimento contínuo de madeira para a indústria, construíram-

se redes de estradas que permitem tráfego em qualquer época do ano, com 

revestimentos que possibilitam o uso de caminhões pesados. 

Nos últimos anos vem ocorrendo uma crescente preocupação em definir 

melhor os critérios para o planejamento das estradas, pois uma rede viária 

otimizada pode trazer, num curto prazo, grandes benefícios para uma empresa 

florestal, considerando os aspectos econômicos, tecnológicos e ambientais 

(PEREIRA NETO, 1995, p.1). 

A minimização dos custos de colheita e de transporte florestal é de vital 

importância para o setor, uma vez que estes custos podem representar mais de 

75 % do custo final da madeira. 

Diversos aspectos podem ser analisados na rede viária. Na área florestal, 

a quantidade de estradas por unidade de área é um fator fundamental a ser 

considerado. A medida que há uma evolução tecnológica das máquinas florestais 
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de arraste e baldeio, uma quantidade menor de estradas se faz necessária na 

empresa. 

Na Europa Central, em condições de média propriedade florestal, a 

densidade está em torno dos 30 metros lineares de estradas por hectare de floresta 

plantada (SEDLAK, 1987, p.200). No Brasil, a falta de planejamento faz com que a 

rede de estradas florestais apresente uma densidade média próxima de 90 metros 

lineares de estradas por hectare, densidade que é muito elevada em relação aos 

padrões internacionais (MACHADO;MALINOVSKI, 1987, p.2). 

A característica do terreno é talvez a variável mais crítica a ser 

considerada quando planejando as operações de corte. Segundo CONWAY (1976, 

p.83), se a inclinação do terreno for muito alta, o uso de certos sistemas 

mecanizados é limitado e sua eficiência é reduzida. Sistemas mecanizados, como 

feller buncher, perdem eficiência a ponto de tornarem uma operação inviável em 

declividades acima de 35%. 

Como a rede de estradas depende do sistema de extração a ser utilizado, 

é necessário um bom planejamento para prover de bons mapas, planos e outros 

materiais antes do início da construção. Segundo BECKER (1994, p.114), novos 

métodos de planejamento baseados em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

e com o suporte de sistemas Computer Aided Design (CAD), dão a possibilidade de 

desenvolver um melhor e mais intenso processo de planejamento e uma boa 

preparação do trabalho de construção, até mesmo com custos menores, quando 

comparados com o planejamento tradicional. 

O uso de ferramentas CAD pode ser bastante útil no planejamento da 

exploração florestal, principalmente em terrenos fortemente ondulados, onde há 

mais curvas de nível para confundir o planejador. O CAD possui ferramentas que 

substituem com vantagens os métodos manuais, como os recursos de escala 

variável e de zoom. A capacidade de desenho de estradas e de circunferências, 

para marcação do alcance dos equipamentos, também são essenciais para o 

planejamento da extração da madeira. 
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1.1 OBJETIVOS 

Este estudo teve como principal objetivo analisar a aplicação de Sistemas 

de Geoprocessamento no planejamento da extração florestal, com a finalidade de 

suprir a atividade de uma ferramenta que possibilite simular sobre o terreno o 

traçado de uma rede de estradas. Visando minimizar custos e impactos ambientais 

em uma atividade que é cara e que pode produzir danos irreversíveis ao meio 

ambiente, os objetivos específicos foram: 

a) Criar um modelo digital de terreno ; 

b) desenhar uma rede de estradas primárias e secundárias para uma 

fazenda, utilizando critérios para minimizar impactos ambientais; 

c) calcular a densidade de estradas, tanto pela medição das estradas 

projetadas, como por fórmulas matemáticas; 

d) comparar a rede de estradas para dois métodos de extração florestal 

para área montanhosa: trator com guincho e teleférico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 SETOR FLORESTAL NO BRASIL 

Os primeiros reflorestamentos no país foram realizados no início do 

século, no Estado de São Paulo, com espécies do gênero Eucalyptus. A partir de 

1966, com a política governamental de incentivos fiscais para o plantio de florestas, 

ocorreram aplicações de grandes somas de recursos financeiros no setor florestal 

(HOFFMANN;BERGER, 1973, p.50). 

As florestas plantadas, principalmente com espécies exóticas, dos gêneros 

Pinus e Eucalyptus, além de aliviar a pressão sobre as florestas naturais, são uma 

fonte de matéria-prima para a produção de móveis, chapas e aglomerados de 

madeira, carvão vegetal para siderurgia, celulose e papel (COUTO;VETORAZZI, 

1990, p.204). 

Antes dos incentivos, a área de plantios florestais no Brasil cobria pouco 

mais de 30 mil hectares. Atualmente, estas áreas compreendem aproximadamente 

6,6 milhões de hectares para a produção de madeira, sendo que para o futuro, há 

uma previsão de necessidade de 16,5 milhões de hectares (MACHADO, 1989, p.6). 

No Paraná, as áreas programadas para reflorestamento com Pinus foram 

de 662.000 ha (RAMOS, 1993a, p.179). No Vale da Ribeira, região onde está 

localizada a área de estudo, o programa de reflorestamento foi de 164.000 ha 

(RAMOS, 1993b, p.7-11), ou seja, 25% do total do Estado. Atualmente, os 

reflorestamentos desta região estão sem manejo algum, sem desbastes ou 

qualquer atividade de colheita de madeira, devido a difícil topografia. 

Como a demanda de madeira de Pinus no Estado vem aumentando, sem 

que tenha havido um aumento da área plantada, há uma previsão de déficit de 

madeira de Pinus nos próximos dez anos (RAMOS, 1993a, p.187). 
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2.2 REDE VIÁRIA FLORESTAL 

2.2.1 Origem e Conceitos 

A estrada florestal teve sua origem na pré-história e sempre foi 

fundamental ao homem. No princípio, eram apenas trilhas no interior das florestas 

servindo aos pioneiros da humanidade. Atualmente, as estradas florestais são 

consideradas vias de acesso que viabilizam o transporte de madeira, da floresta até 

o local de utilização (MACHADO, 1989, p.1). 

A rede viária é um conjunto de vias que servem para permitir o acesso às 

áreas florestais, o acesso para o transporte de máquinas e equipamentos e para o 

transporte de produtos gerados, principalmente a madeira (DIETZ, 1983, p.1). 

MALINOVSKI (1991, p.300), define a rede viária como a interação das 

estradas primárias, secundárias, trilhas e ramais, que permitem efetuar a colheita 

da madeira sem causar riscos à manutenção da produção e garantindo a empresa 

consumidora o abastecimento necessário. 

As florestas de hoje dificilmente podem ser manejadas ou exploradas sem 

a presença de estradas. Elas são necessárias para transporte de trabalhadores, 

material e para a extração da madeira. A construção e a manutenção de estradas 

são importantes itens de custo, principalmente em florestas tropicais de baixa 

produtividade volumétrica. Através de um planejamento apropriado do sistema de 

estradas, um ponto ótimo de investimento de estradas pode ser encontrado (FAO, 

1974, p.49). 

2.2.2 Situação no Brasil 

No Brasil, em virtude da política de incentivos à indústria automobilística e 

de construção de rodovias, a malha rodoviária pública desenvolveu-se 

substancialmente. Comparando com ferrovia e hidrovia, a rodovia é o mais 

importante sistema viário florestal brasileiro (MACHADO;SANTOS , 1993, p.332). 

Segundo estes autores, a malha rodoviária brasileira tem uma extensão de 

1,7 milhões de quilômetros, sendo que 90% dela é constituída por 
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estradas não pavimentadas e de baixo volume de tráfego. A rede rodoviária 

florestal, existente nos povoamentos florestais plantados no Brasil, ultrapassa 600 

mil quilômetros. Como a tendência atual é para o transporte de alta tonelagem e 

desempenho, a rede deverá aumentar, podendo chegar a 1 milhão de quilômetros 

até o final deste século. 

Analisando a Tabela de Rendimento Enérgico Bruto para diversas classes 

de estrada, elaborada por MACHADO (1989, p.136), verificou-se que para a classe 

1 de estradas, usando um rodotrem de 77 toneladas, tem-se um valor de 66 t.km/l, 

ou seja, estima-se que uma tonelada é transportada por 66 km, com um litro de 

óleo. Para a classe 11, usando caminhão de 16 toneladas (não é possível rodotrem 

neste padrão), tem-se um rendimento de 10 t.km/l. Portanto, segundo estes dados, 

se fosse possível passar uma estrada da classe 11 para a classe 1 e de caminhão 

simples para rodotrem, estaria se consumindo 1/6 do combustível para transportar a 

mesma quantidade de madeira. 

2.2.3 Impactos Ambientais 

A maior preocupação da indústria tem sido com a produtividade e com a 

qualidade de suas florestas e de seus produtos, sendo que os problemas 

ambientais, quer por falta de conhecimento, quer por falta de recursos ou de 

vontade política, são, em muitos casos, relegados ao segundo plano. Isso tem 

causado uma impressão de haver incompatibilidade entre a atividade de exploração 

florestal e os diferentes aspectos do meio ambiente (SOUZA et al., 1991, p.13). 

Uma das razões para um planejamento mais intensivo da extração 

florestal é o impacto ecológico da rede de estradas; construir estradas florestais 

sempre significa gerar impactos negativos ao meio ambiente ( BECKER, 1994, 

p.114). A rede rodoviária florestal tem sido uma das principais causas de erosão do 

solo e de sedimentação nas áreas florestais brasileiras (MACHADO;SANTOS,1993, 

p.334). 

A malha rodoviária florestal diminui espaços vitais, bem como pode 

causar danos à paisagem ( MACHADO;MALINOVSKI, 1987, p.8). As principais 

causas dos danos, provocados pela implantação de estradas, são provenientes da 
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erosão do solo da faixa terraplenada (MACHADO;SOUZA, 1990, p.3). O processo 

de erosão do solo exposto se inicia pela terraplanagem e continua nos taludes de 

corte e aterros, nas sarjetas e nas pistas (SOUZA et al., 1991, p.15). 

A qualidade da água é afetada, na medida que ocorrem processos 

erosivos. O carreamento de particulados do leito das estradas promovem junto aos 

mananciais, uma depreciação da qualidade das águas, sob o aspecto de aumento 

da turbidez (SILVA, 1995, p.17). 

Entretanto, os efeitos negativos oriundos de uma malha rodoviária 

florestal, podem ser minimizados através de um criterioso planejamento e 

elaboração de projetos de estradas florestais (MACHADO;MALINOVSKI, 1987, p.8 

e SEIXAS;RUMMER;STOKES, 1996, p.85). 

Estudando o impacto ambiental nas atividades de exploração florestal, 

SOUZA et al. (1991, p.19) observaram que o processo de locação de estradas pode 

ser facilitado com o auxílio de Sistemas de Informações Geográficas para otimizar a 

locação. Esta possibilidade também é considerada por SILVA (1995, p.24). 

Ao fazer uma relação dos procedimentos de controle dos possíveis 

problemas ambientais causados pelas estradas florestais, SOUZA et a/.( 1991, p.19-

21) desenvolveram e adaptaram da literatura especializada 28 procedimentos, tais 

como: planejar a rede de estradas com a menor densidade possível; locar estradas 

de forma a minimizar a movimentação de terra e facilitar a drenagem; as estradas 

quando cruzarem cursos d'água deverão faze-lo em locais com menores chances 

de distúrbio á água; manter um efetivo sistema de manutenção e de conservação 

das estradas. 

No Chile, as empresas florestais adotam as seguintes práticas: as 

estradas devem ser projetadas de forma a minimizar sua densidade; comparar o 

modelo gráfico da estrada projetada com algum modelo matemático, de maneira a 

minimizar o comprimento das estradas a construir; e evitar-se pendentes fortes por 

grandes distâncias ( LETELIER, 1996, p.61). 

Nos Estados Unidos, os procedimentos para a redução da erosão do solo 

e impactos na qualidade da água devidos às operações florestais são colocados na 
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forma de MPM's - "Melhores Práticas de Manejo". Fazendo referência ao guia de 

MPM's do Estado do Alabama, SEIXAS;RUMMER;STOKES (1996, p.73) listaram 

um conjunto de normas para cruzamentos de cursos d'água, estradas e colheita da 

madeira. 

Descrevendo o roteiro utilizado por uma empresa florestal para a 

construção de estradas principais em terrenos montanhosos, KRETSCHEK (1996, 

p.49) recomenda "sempre que possível fazer com que as estradas percorram as 

lombas, muito próximo as linhas de cume, onde serão melhor drenadas, mais 

expostas a secagem pelo vento, com menos passagens sobre cursos de água, de 

modo geral niais planas e mais retas e também sobre solos mais mineralizados e, 

portanto, mais firmes". 

Para as atividades de construção de estradas, equipamentos avançados 

ajudam a reduzir custos e também, minimizar o impacto no meio ambiente. 

Segundo BECKER (1994, p.114), escavadeiras ao invés de tratores de esteira são 

usadas em regiões montanhosas para construir estradas florestais, e contribuir para 

um sistema de estradas ecologicamente mais balanceado. 

2.2.4 Classi f icação das Estradas 

Para a FAO (1974, p.49), as estradas no setor florestal podem ser 

classificadas, quanto a função, em duas amplas categorias: estradas de acesso e 

estradas de alimentação. As estradas de acesso não têm a função de atravessar a 

área de corte, uma vez que a madeira não é extraída da área ao seu redor. Elas tem 

a função de ligação entre, por exemplo, uma indústria e a floresta. As estradas de 

alimentação, se caracterizam por estar dentro da floresta. Elas têm dupla função: 

entrar na floresta e reduzir a distância de arraste ou baldeio. 

De acordo com sua trafegabilidade, as estradas florestais podem ser 

divididas em estradas principais, estradas secundárias, estradas de arraste e trilhas 

de arraste. As estradas principais são a espinha dorsal do sistema de estradas. Elas 

conectam a rede de estradas florestais na rede pública e permitem o transporte das 
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toras da floresta para a fábrica, assim como o transporte de pessoas e 

equipamentos para dentro da floresta. As estradas secundárias permitem a conexão 

das unidades de manejo da empresa (talhões) com as estradas principais. Elas são 

também usadas por todo tipo de veículo, inclusive caminhões pesados, mas não 

necessariamente de forma permanente. O uso destas estradas pode estar limitado a 

época de exploração florestal ou a boas condições do tempo. As estradas e trilhas 

de arraste são usadas para abrir uma área de exploração para trabalhadores e 

máquinas. Elas são normalmente usadas por veículos fora de estrada (tratores, 

harverters, forwarders) e não são revestidas com pedras e cascalho para melhorar a 

capacidade de carga do solo (BECKER, 1994, p. 111 ). 

Segundo MAC HADO; MALI NOVS Kl (1986, p.13), existe uma diversidade 

muito grande no sistema de classificação de estradas florestais em todo o mundo. 

Entre as classificações descritas pelos autores, está o sistema americano, como 

mostra a Tabela 1. 

TABELA 1 - SISTEMA AMERICANO DE CLASSIFICAÇÃO DE ESTRADAS 

Especificação Técnica Classes de Estradas Florestais Especificação Técnica 

Principal Secundária Acesso3 

Largura da pista (m) >6,0 3,5-4,8 3,0-4,0 

Greide máximo (%) 8,0 F ou A1 12 F ou A2 18 F e 12 A 

Raio de curva máximo (m) 40 55 100 

Raio de curva mínimo (m) 30 20 10 

Alargamento - a cada 500 m -

Fonte MACHADO;MALINOVSKI (1986). 

1 - Aceita-se até 10% de greide, para uma distância máxima de 150 m; 
2 - aceita-se até 15% de greide, para uma distância máxima de 150 m; 
3 - estrada sem nenhum preparo de solo e sem rede de drenagem; 
F - sentido favorável ( veículo carregado em declive); 
A - sentido adverso ( veículo carregado em aclive); 

Analisando a classificação de estradas no Brasil, PEREIRA NETO (1995, 

p.13) verificou que há situações nas quais as estradas geralmente classificadas 

como secundárias são conhecidas como vicinais, carreadores, estradas de acesso e 

divisoras. Uma destas classificações, apresentada por SEFRIM et al. (1991, p.80), 
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considera cinco tipos de estradas: principais, secundárias, vicinais, de contorno e 

de encosta. 

Em outra classificação, apresentada por S ELLA; CARVALHO (1991, 

p.369), foram considerados os seguintes tipos de estrada: principal asfaltada, 

principal cascalhada, secundária cascalhada, acesso cascalhada e outras, como 

aceiros, contornos e divisoras. O tipo principal asfaltada descrito é uma estrada de 

acesso da rede pública, e o tipo acesso cascalhada refere-se a uma estrada 

normalmente conhecida como secundária. 

Um sistema de padronização qualitativa de estradas foi desenvolvido por 

MACHADO (1989, p.163). Este sistema estabelece a classe ideal de estradas para 

um determinado tipo de caminhão. 

2.2.5 Custos de Estradas 

Em uma análise sobre a evolução das técnicas de construção de 

estradas, BECKER (1994, p.113), comenta que de uma atividade cara e perigosa, 

devido a uso de explosivos, a construção de estradas é hoje uma atividade 

altamente mecanizada, com tratores de esteira e motoniveladoras. O uso de 

explosivos geralmente não é mais necessário, uma vez que tratores de esteira 

pesados podem fazer este serviço com suas lâminas. 

Como os custos de construção de estradas variam com o terreno e as 

condições do solo, os dados de custos de estradas públicas devem ser usados com 

muito cuidado, uma vez que estradas públicas são muito mais caras que estradas 

florestais devido aos altos padrões de segurança e de tráfego. 

As estradas florestais diferem das estradas públicas em muitos aspectos. 

Normalmente são estradas de baixo custo e também são usadas para estocagem e 

processamento de toras. O traçado e o padrão destas estradas são determinados 

por considerações econômicas dependo do sistema de manejo da floresta 

(SEDLAK, 1987, p.217). 

O custo de construção de estradas principais, como relatado por várias 

companhias de exploração, pode atingir de US$ 15-20,00/m. Para as estradas 

secundárias o custo varia de US$ 2-15,00/m (HEINRICH, 1987, p. 189). Na região 
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do Vale da Ribeira - PR, estradas de padrão simples tem sido construídas por 

empresas florestais, a um custo na faixa de US$ 3.000 -10.000,00/km 

(KRETSCHEK, 1996, p.52). Levantando características de estradas, rendimentos e 

custos, em várias empresas brasileiras, PEREIRA NETO (1995, p.107) montou uma 

planilha de custos conforme as operações e recursos utilizados, chegando a um 

valor de US$ 3.990,00/km. 

A FAO desenvolveu uma fórmula para estimar o custo de construção de 

estradas florestais, válidos para construção mecanizada. Os custos pressupõe uma 

maneira correta de limpar e construir o greide. Estes custos não incluem uso de 

explosivos em rochas e colocação de pedra britada. A fórmula da FAO estima 

custos diretos em US$ por km (custos de 1977), em função do valor da inclinação 

da maioria das rampas (> 50 m) em % e em função do valor do padrão da estrada 

(SEDLAK, 1987, p.248): 

C = 370 + 27D + 1050 P + 48 D P 

sendo que: 

C = custo de construção de estradas florestais, em US$/km; 
D = declividade da maioria das rampas, em % 
P = constante associada ao padrão da estrada; 

0 - trilhas 
1 - estradas secundárias, 4 - 7 m de largura 
2 - estradas principais, 8 -10 m de largura 
3 - estradas de acesso, 10 -12 m de largura. 

Para grandes extensões, os custos de construção e de manutenção são 

inversamente relacionados. Via de regra, quanto mais alto é o padrão de uma 

estrada, menor é o seu custo de manutenção. Assim sendo, o gerente florestal tem 

que considerar o balanço entre custo de construção, custo de manutenção e 

serviços de tráfego (SEDLAK, 1987, p.257). 

Segundo a FAO (1974, p.65), em regiões muito montanhosas com 

chuvas severas, o custo anual de manutenção de estradas pode, em casos 

excepcionais, atingir valores de até 10% do custo de construção da estrada, 

durante os primeiros anos de construção, quando uma manutenção intensiva é 

necessária, decrescendo depois quando o leito da estrada e as superfícies 

inclinadas se estabilizam. 
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Em um trabalho mais orientado a empresa florestal, BECKER (1994, 

p.114) cita custos de manutenção entre US$ 250 e 500,00/km por ano. 

No Brasil, SEFRIN et al. (1991, p.89), referindo-se a uma empresa 

localizada na região norte, apresenta um custo anual de manutenção de 

aproximadamente US$ 400,00/km. Segundo os autores a variação desta cifra é 

bastante ampla, podendo variar de US$ 60,00/km, no caso de um simples 

patrolamento, a até US$ 5.000,00/km. Uma confirmação do valor US$ 400,00/km, 

foi obtida por PEREIRA NETO (1995, p.42), em uma análise econômica de 

estradas, em que foi feita a composição dos custos de manutenção. 

2.2.6 Aspectos do Planejamento 

Hoje em dia não há justificativa para projetar uma estrada florestal que vá 

se consistir de curvas circulares conectadas por linhas tangenciais. Este método 

aumentaria os custos de construção de forma desnecessária, particularmente em 

vales estreitos e em áreas declivosas (PESTAL, 1982, p.15). Segundo o autor, 

quanto mais próximo a estrada seguir as curvas de nível, menores serão os danos 

para a estrutura das encostas e dos cursos d'água. Ajustar uma estrada ao terreno, 

não é possível se isto significar não atingir um raio mínimo. Contudo, isto pode ser 

facilmente evitado pela checagem do raio das curvas durante a construção, usando 

uma trena de medição. 

Um planejamento apropriado e cuidadoso do sistema de estradas é de 

alta importância para os custos posteriores de construção e manutenção, assim 

como de um uso ótimo da rede estradas. Bons mapas, fotografias aéreas e um 

intensivo trabalho de campo são absolutamente necessários (BECKER, 1994, 

p.112). 

Informações do terreno se referem à topografia, geologia, condições de 

solo e hidrologia. As fontes de informação mais importantes são os mapas 

topográficos. Para o planejamento da rede viária e para o traçado de cada uma das 

linhas da rede de estrada são necessários mapas na escala 1:10.000, com curvas 

de nível eqüidistantes de 10m (DIETZ, 1983, p.36). 
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A construção exagerada de estradas florestais significa perda de áreas de 

efetivo plantio (MALINOVSKI;PERDONCINI, 1990, p.3). 

A construção de estradas tecnicamente inadequadas, reflete-se nos 

custos de extração florestal e, consequentemente, no aumento do custo final da 

matéria prima. Ocasiona também interrupções no fornecimento de madeira nos 

períodos de chuvas e eleva substancialmente o custo de transporte 

(MACHADO;SANTOS, 1993, p.333). 

Em um levantamento sobre problemas na área de colheita de madeira, 

WARKOTSCH (1987, p.82) concluiu que: 

Não há nenhum outro campo do setor florestal onde erros de planejamento sejam tão 
irreversíveis e permanentes como na construção de estradas florestais. Enquanto a densidade 
de estradas nas plantações da África do Sul é relativamente alta, o padrão das estradas é em 
muitos casos, muito baixo. A falta de aplicação de procedimentos corretos de planejamento 
resulta em estradas com geometria e projeto pobres. Os raios de curva são pequenos demais 
para veículos de transporte modernos, os sistemas de drenagem são perdidos, os gradientes 
são muitos inclinados criando uma permanente fonte de erosão. O revestimento e a 
manutenção de estradas são inexistentes. Os custos de transporte tendem, 
consequentemente, a ficarem fora de controle ! 

Para LA MAZA (1970, p.222), a qualidade das pistas tem uma influência 

notável nos custos de exploração tanto no que se refere a velocidade que os 

veículos podem alcançar como pelo peso que por estas pistas podem circular. 

No futuro, planejamento e construção de estradas em florestas terão de 

ser feitos com muito mais cuidado que hoje. Especialmente em regiões 

montanhosas, o desenvolvimento de modernos sistemas de cabos criou uma 

alternativa em relação a tradicional, espaçada e relativamente estreita rede de 

estradas. O uso de sistemas de cabo permite construir uma rede de estradas 

principais com uma baixa densidade e de substituir as estradas de arraste sobre o 

terreno, por um sistema de exploração por cabos (BECKER, 1994, p.114). 

SILEN (1955, p.82), analisando sistemas de estradas em áreas 

montanhosas, comparou uma forma aleatória de construção de estradas com outra 

sistemática. No caso estudado, a forma de atender a um intervalo econômico foi 

alocar a maioria das estradas paralelas a estrada principal e usar uma simples 

estrada de subida para ligar os níveis (Figura 1). 
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FIGURA 1 - SISTEMAS DE ESTRADAS PARA REGIÃO MONTANHOSA 

a. b. c. d. 

Fonte: SILEN (1955). 

2.2.7 Traçado das Estradas 

A marcação da diretriz de uma estrada de forma manual, sobre mapas, 

normalmente se utiliza do método do "Passo do Compasso". Normalmente utilizado 

para terrenos montanhosos, este método baseia-se na abertura do compasso e na 

escala do mapa. Dependendo da inclinação máxima desejada para a estrada a ser 

locada, obtém-se uma abertura do compasso que deve ser utilizada para interceptar 

as curvas de nível do mapa plani-altimétrico (MALINOVSKI;PERDONCINI (1980, 

P - 3 4 ) . 

As estradas principais, sempre que possível, devem correr na parte mais alta 

do terreno. São estradas de lomba ou de espigão. Desta forma, evita-se que a estrada 

passe por linhas d'água ou encostas com pendentes acentuados, obtendo-se 

adicionalmente estradas melhores e de menor custo (KRETSCHEK, 1996, p.49 e 

MALINOVSKI;PERDONCINI, 1990, p.50). 

2.2.8 Densidade de Estradas 

A densidade de estradas pode ser prontamente estimada pela medida de 

estradas sobre um mapa e a área de floresta que elas servem. A densidade de 

estradas expressa em m/ha, pode variar de acordo com intensidade da atividade 

florestal na empresa, a condição de terreno e dos equipamentos. Para florestas 
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manejadas intensivamente, na prática é encontrada uma variação de 20 a 50 m/ha 

de estradas (BECKER, 1994, p.111). 

Considerando uma empresa com 40.000 ha, é preconizado ter-se 400 km 

de estradas primárias, 800 km de estradas secundárias (MALINOVSKI, 1991, 

p.299). 

Em um terreno plano as estradas podem ser distribuídas 

geométricamente. Nestas condições, em um retângulo de um hectare de área, a 

densidade de estradas pode ser estimada em função do espaçamento entre 

estradas (SEDLAK (1987, p.200): 

sendo que: 

S = espaçamento entre estradas (m); 
DE = densidade de estradas (m/ha). 

Normalmente a densidade estimada por formulas é multiplicada por um 

fator de correção, em função da sinuosidade das estradas. Para mostrar como a 

densidade de estradas aumenta, a medida que aumenta a declividade do terreno, o 

autor usou um fator igual a 1,25, como mostra a Tabela 2. 

TABELA 2 - DENSIDADE DE ESTRADAS EM FUNÇÃO DA DECLIVIDADE 

Faixa de 
Declividade 

Terreno Sistema de Extração Espaçamento de 
Estradas (S) 

Densidade de 
Estradas (DE) 

0 - 1 5 % Plano Skidder de pneu morro 
acima - morro abaixo 

-500-700 m 18-25 m/ha 

1 5 - 3 0 % Levemente 
Ondulado 

Skidder de pneu morro 
abaixo 

-500 m 25 m/ha 

30 - 50 % Médio 
Ondulado 

Skidder de esteira em 
trilhas - Sistema de cabos 

-300 m 42 m/ha 

> 50% Fortemente 
Ondulado -
montanhoso 

Sistema de cabos por 
gravidade 

~400-500m 25-31 m/ha 

Fonte: SEDLAK (1987) 

Segundo a FAO (1974, p.50), se for necessário levantar o valor da 

densidade de estradas relevante para problemas de extração, somente estradas 
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dentro da floresta devem ser incluídas e partes sem função de cruzar a floresta 

devem ser excluídas. Por analogia, grandes áreas improdutivas dentro da floresta 

devem ser, via de regra, excluídas. 

2.2.9 Distância de Extração 

Em princípio, a distância média de extração é um quarto do espaçamento 

entre as estradas. As toras existentes na floresta são transportadas para a estrada 

de ambos os lados da área de corte. Se as estradas servem a apenas um lado, a 

distância média de extração é a metade do espaçamento (FAO, 1974, p.51). 

Para expressar de maneira genérica a distância média de extração em 

função do espaçamento, PEREIRA NETO (1995, p.35) utilizou a seguinte relação: 

S.K c 10.000 DM = onde S = 
n DE 

sendo que: 

DM = distância média de extração (m); 
S = espaçamento entre estradas; 
DE = densidade de estradas (m/ha); 
n =4 , quando a extração for feita em sentido duplo; 
n =2, quando a extração for feita em sentido único; 
K = fator de correção em função da topografia (1,2 a 2) 

Vários trabalhos como SUDAM (1978, p.23), MACHADO;MALINOVSKI 

(1986, p.21), apresentam esta fórmula de maneira simplificada {n=4), mas 

subdividindo o fator K em fator de correção de extração (Kt) e fator de correção (Kv) 

de estradas: 

2500. Kt.Kv 
DM = . 

DE 

2.3 EXTRAÇÃO FLORESTAL 

O método de transporte sobre o terreno, de arraste ou de baldeio, é 

associado ao caracter dos objetos de transporte. Portanto, é um problema de 

transportar árvores inteiras, fustes ou toras curtas. O transporte totalmente sobre 

rodas, ou baldeio, com tratores autocarregaveis e forwarders, é normalmente usado 

para o transporte de toras curtas. O transporte com uma das pontas sobre o terreno, 
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ou amaste, com Skidders e Clam bank skidders, é usado para o transporte de fustes 

e árvores inteiras (STAAF;WIKSTEN, 1984, p. 253). 

Em uma análise sobre os esforços requeridos na extração, SAMSET 

(1985, p. 81) descreve uma situação de máximo esforço; com o arraste de uma tora 

totalmente apoiada sobre o solo, uma situação de médio esforço, com o arraste de 

uma tora em que apenas um dos extremos toca o solo (arraste com trator e arraste 

com cabo teleférico) e uma situação de mínimo esforço, com a tora totalmente 

carregada sobre rodas (baldeio) ou totalmente suspensa (transporte com cabo 

teleférico). 

2.3.1 Métodos de Extração 

No Brasil, as operações mecanizadas representam em torno de 97% dos 

métodos de extração utilizados nos sistemas de abastecimento de madeira 

industrial, sendo 4% representados pelo forwarder, 6% pelo autocarregável, 22% 

pelo skidder, 28% por tratores agrícolas com implementos, 30% por caminhões e 

7% por outros equipamentos (SANT'ANNA JUNIOR, 1992, p. 144). 

Os métodos de extração empregando cabos de aço são parte integrante 

das operações florestais em várias partes do mundo. A extração de madeira através 

de cabos é o deslocamento de toras da área de corte para uma clareira ou praça de 

trabalho, utilizando equipamentos com múltiplos tambores que operam, em geral, a 

partir de uma posição estacionária (MENDONÇA FILHO, 1987, p.350). 

No Japão, os sistemas de colheita de madeira são genericamente 

divididos em exploração por cabos e por trator. No final dos anos 80, a produção de 

madeira por sistema de cabo era em torno de 50 % (INOUE, 1990, p.220). 

Na África do Sul, a colheita de madeira de Pinus, em relevo forte 

ondulado, quando o uso de tratores apresentam problemas, se utilizam sistemas de 

cabos de pequena elevação (highlead), com alcance de 200m, morro acima, e 

sistemas teleféricos (skyline) com alcance de 500m, para arrastar morro acima e 

morro abaixo. A extração é complementada com ajuda de um triciclo, para empilhar 

a madeira a beira da estrada, como mostra a Figura 2 ( WARKOTSCH, 1987, p.75). 

No Brasil, um dos primeiros trabalhos com sistema de cabos foi feito por 
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WILLMERSDORF (1983, p. 172), comparando três métodos de extração: teleférico, 

trator com guincho e animal. O sistema de cabos analisado foi um pequeno 

teleférico com torre móvel, denominado de cabo grua "Mini Urus". Este mesmo 

equipamento foi novamente analisado por MALINOVSKI;FENNER(1988, p.70), os 

quais compararam quatro métodos de extração; teleférico e três tipos de guincho. 

FIGURA 2 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO 
DE PINUS, EM TERRENOS ACIDENTADOS 

Triciclo para Carregamento 

Fonte: WARKOTSCH (1987, p.96) 

O Instituto Florestal de São Paulo, em convênio com o Japão, testou um 

sistema de cabos para extração de madeira de desbaste de Pinus. O sistema 

pesquisado foi um teleférico contínuo (running skyline). Este teleférico é 

normalmente utilizado em distâncias curtas, de 100 a 300 metros (BUCCI et al., 

1987, p.336). 
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No Brasil, uma outra solução estudada para extração em área 

montanhosa, foi o uso de dragas de arraste. São grandes escavadeiras da 

construção civil, usadas em projetos de drenagem de terrenos alagadiços, 

adaptadas para a extração florestal. A operação deste equipamento é similar à do 

guincho arrastador, com o cabo de arraste retornado para área de corte de forma 

manual (MENDONÇA FILHO, 1987, p.353-354). 

2.3.2 Densidade de Estradas e Métodos de Extração 

Segundo BECKER (1994, p. 115), sempre houve uma conexão muito 

próxima entre colheita e sistemas de estradas. Em um estudo sobre métodos de 

extração florestal, em relevo forte ondulado PEREIRA NETO(1995, p. 57) estimou 

os seguintes valores de Densidade Ótima de Estradas, por método de extração e 

Distância Média de Extração (DM): 

a) Trator autocarregável ( DM = 150 a 700m ) - 13 a 32 m/ha; 
b) forwarder ( DM = 150 a 700m ) - 17 a 37 m/ha; 
c) trator com guincho (DM= 50 a 100m) - 88 a 96 m/ha. 

Em terrenos fortemente ondulados as trilhas de máquina devem ser 

construídas paralelas ás curvas de nível, normalmente espaçadas de 40 - 50 metros 

(SAMSET, 1985, p.14). 

No Japão uma das mais importantes problemáticas é projetar trilhas de 

máquina. INOUE (1990, p.230) desenvolveu um sistema computacional para 

planejar uma rede de trilhas, o qual fornece a densidade mais indicada e o mapa do 

projeto da rede de estradas. 

Uma densa rede de trilhas de máquina pode ser usada em inclinações 

entre 40 e 70 %. Estas estradas, contudo podem freqüentemente conduzir a sérios 

problemas de erosão. Os efeitos ambientais negativos desta densa rede de 

estradas devem ser evitados. Em lugar destas, espaçadas e largas estradas para 

caminhões, combinadas com sistema de cabos de exploração de curta distância 

(200-300 m), resultam em menores problemas de erosão e devem ser preferidas em 

muitos casos (SAMSET, 1985, p.15). 
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2.3.3 Produt iv idade e Custos de Extração 

Considerando apenas os métodos mais utilizados em terrenos de relevo 

montanhoso, têm-se dois métodos principais; tratores com guincho e teleféricos. 

Em termos de trator com guincho, MENDONÇA FILHO (1987, p.357) 

obteve uma produtividade efetiva em torno de 12,8 m3/h. Operando com guincho de 

torre "Langer", com cabo retorno, em terreno médio ondulado, uma empresa 

pesquisada obtém rendimento de 15 m3/h. VOLPATO;MACHADO (1991, p.113), 

operando com guincho "TMO" em declividade acima de 60%, em distância de 

extração superior a 100 m, obteve uma produtividade de 21 m3/h e um custo 

operacional de US$24,30/h. Analisando distâncias médias de extração de 50 a 

100m, PEREIRA NETO (1995, p.121) estimou produtividades entre 16,45 a 

22,24 m3/h e um custo operacional de US$ 23,63/h, para guincho TMO. 

Em termos de sistema de cabos teleféricos, WILLMERSDORF (1983, 

p.147) operando com o sistema de cabo "Mini-Urus", obteve para cargas de 1,0 m3, 

em distâncias de 200 m, produtividade de 8,72 m3/h e um custo operacional 

próximo de US$ 32,60/h. SAMSET (1985, p.412) descrevendo a produtividade de 

sistemas de médio porte, em distâncias de 300 m, obteve 8,3 m3/h. MENDONÇA 

FILHO (1987, p.357), para uma distância média de extração de 88,6 m, obteve uma 

produtividade efetiva próxima a 10,7 m3/h. FORRESTER (1993, p.4) operando com 

o "Skylead C-40", em floresta de 0,50 m3 por árvore e distância média de extração 

de 136 m (80 a 205 m), obteve uma produtividade de 141,7 m3/dia ou 17 m3/h. 

2.4 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESTRADAS 

2.4.1 Formas de Ot imização 

Estudos sobre a localização de pátios de sortimento da toras, foram feitos 

por SESSIONS (1987, p.324). Usando um algoritmo de Otimização e Programação 

Linear, estes estudos tinham como objetivo minimizar o custo de transporte, floresta 

X pátio e pátio x fábrica. Os procedimentos apresentados permitem decidir sobre a 

viabilidade do pátio e a sua localização, em uma rede de transporte. 
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Segundo a FAO (1974, p.65), pode-se usar modelos matemáticos para 

otimizar o sistema de estradas em relação ao padrão e a densidade. Nestes 

modelos não somente os custos devem ser realísticos, como também o modelo em 

si deve ser uma boa representação da situação na vida real. 

Para facilitar o entendimento da sistemática de otimização da densidade 

da malha rodoviária florestal e do padrão de estrada, MACHADO;SANTOS (1993, 

p.333), considera duas fases: 

a) Quantitativa : 

b) Qualitativa : 

- analisa o padrão de estradas x transporte. 

2.4.2 Ot imização da Densidade de Estradas 

Para otimizar a densidade de estradas em florestas tropicais, a FAO 

(1974, p.51) apresenta uma regra simples: o custo unitário das estradas de 

alimentação, (construção + manutenção, em US$/m3), deve normalmente estar na 

faixa dos 60-80 % do custo total de extração. 

O uso de fórmulas com pontos de equilíbrio e pontos de custo mínimo 

exige uma coleção de custos unitários (SESSIONS, 1987, p. 188). Usando custos 

unitários de extração de madeira e construção de estradas, o autor desenvolve 

didaticamente a fórmula para densidade ótima de estradas. A fórmula obtida é a 

mesma apresentada pela FAO (1974, p.87), MACHADO;MALINOVSKI (1986, p.21) 

e SUDAM (1978, p.21) : 

sendo que: 
DOE = densidade ótima de estradas, em m/ha 

Kt = fator de correção para casos em que as trilhas de extração forem sinuosas, 
podendo variar de 1,0 a 1,5; 

Kv = fator de correção para casos onde as estradas florestais forem sinuosas, e que 
não forem igualmente espaçadas na área. Este coeficiente varia de 1 a 2. 

C = custo variável de arraste, ou baldeio, em US$/m3.km 
V = volume de madeira a ser retirado, em m3/ha. 
R = custo de construção de estradas, em US$/km. 

- analisa o custo de extração x Densidade Ótima de Estradas 

(DOE); 
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A formula não foi suficientemente desenvolvida para terrenos inclinados 

irregulares onde, o gradiente pode ditar ambas a locação das estradas e a direção 

de arraste (MACHADO;MALINOVSKl, 1986, p.21). 

Estudando a extração florestal em três tipos de relevo, PEREIRA NETO 

(1995, p.36) determinou a densidade de estradas considerando um fator K ( Kt 

multiplicado por^v) de 1,45 para relevos planos a suaves ondulados, de 1,55 para 

relevos ondulados, de 1,75 para relevos fortes ondulados e de 2,00 para os relevos 

montanhosos. Para o método de extração com forwarder o autor obteve os 

seguintes valores de DOE (PEREIRA NETO, 1995, p. 70): 

a) Relevo plano a suave ondulado (sentido duplo) - 9 a 21 m/ha 

b) relevo ondulado (sentido único) - 15 a 32 m/ha 

c) relevo forte ondulado (sentido único) - 17 a 37 m/ha 

2.5 GEOPROCESSAMENTO 

2.5.1 Relevo e Rede de Estradas 

Como a construção de estradas é uma importante componente de custo 

das operações florestais, um planejamento criterioso da rede de estradas é 

necessário afim de minimizar os custos de construção e manutenção. Isto é 

especialmente verdadeiro em terrenos inclinados e difíceis (HEINRICH, 1987, 

p. 188). 

Em terrenos montanhosos o construtor de estradas deve sempre 

considerar a possibilidade de destruição de partes do trabalho da rede de 

estradas e de suas obras ( pontes, bueiros), devido a enxurradas e efeitos da água 

em encostas instáveis (HATTINGER, 1979, p.93). 

Em locais inclinados e quebrados, a locação das estradas é difícil e 

geralmente dispendiosa. Além do mais, as estradas resultantes são algumas vezes 

estradas "lentas". Ou seja, quando o terreno é inclinado, voltas são construídas 

para manter o greide da estrada dentro de um percentual aceitável. As curvas na 

estrada aumentam o tempo de viagem porque os caminhões devem ir devagar para 

contorná-las. Um maior desgaste de freios também aumentam os custos. Em 
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greides favoráveis fortes o motorista deve usar freio motor para manter o veículo 

sob controle. Em greides adversos (subidas), marchas mais baixas devem ser 

usadas e o transporte é consequentemente mais lento. Em casos extremos, na 

época de chuva tem-se que usar um trator para rebocar os caminhões nas subidas 

(CONWAY, 1976, p.71). 

2.5.2 Geoprocessamento no Setor Florestal 

A tomada de decisões no manejo de florestas envolve grande quantidade 

de informações e muitas delas de caráter espacial, como declividade do terreno, 

rede viária e localização geográfica dos talhões. É, portanto, de grande importância 

que essas informações sejam coletadas, armazenadas e analisadas em um sistema 

que possibilite a tomada de decisões de forma mais eficiente para a exploração 

permanente e produtiva das florestas (COUTO;VETORAZZI,1990, p.204). 

Com a redução dos custos de obtenção das bases cartográficas e com a 

maior difusão dos sistemas de geoprocessamento, as empresas passaram a ter 

disponíveis uma série de informações sobre a área de corte as quais podem ser 

utilizadas no planejamento da produção. Este recurso possibilitou a geração de 

mapas de uso da terra, baseados na qualidade do solo, na declividade e na 

produtividade florestal, os quais tem sido essenciais para o planejamento de 

atividades de silvicultura e de colheita (BARDDAL, 1996, p. 79). 

No capítulo sobre estudo das variantes em terrenos montanhosos, 

MACHADO;MALINOVSKI (1987, p.43) discorrendo sobre o desenho do traçado 

horizontal pelo método do compasso, citam a possibilidade de realizar este trabalho 

através de microcomputadores. 

Fazendo um histórico sobre sistemas de geoprocessamento, a ESRI 

(1990, p.1) cita que há 25 anos um grupo de geógrafos concebeu um sistema para 

armazenar e organizar informações espaciais em computador. Nos últimos 10 anos, 

esta tecnologia passou a ser conhecida como Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG). 
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0 uso de ferramentas de geoprocessamento na área florestal pode ser 

feito de diversas formas e em diferentes atividades. CÂMARA (1993, p.22), 

apresenta uma série de possíveis usos na área florestal, no qual inclui a análise de 

rotas de uma rede viária mas não inclui o uso de modelos digitais de terreno. 

No Canadá, segundo a ESRI (1990, p.2), uma aplicação florestal 

importante é relato do volume de madeira planejado para corte, identificando-se os 

caminhos e reportando os resultados ao governo estadual local. 

A elaboração de mapas que contenham informações topográficas (limites 

de talhões, rede viária, hidrologia, curvas de nível, áreas e outras) pode ser 

realizada em um sistema CAD. À medida que as necessidades aumentam, com a 

integração a um banco de dados de atributos, como tipo de cobertura, índice de 

sítio, volume, os SIG's tomam o lugar dos CAD's (COUTO;VETORAZZI, 1990, 

p.207). 

Descrevendo os mecanismos de suporte a extração na empresa florestal, 

MURAKAMI (1996, p. 119) cita entre outros, um sistema de mapeamento 

informatizado com detalhes de relevo e com flexibilidade de escala para elaborar 

uma planificação de extração. Adicionalmente, vários outros sistemas de 

planejamento ou de projeto de estradas florestais, usando microcomputadores, já 

foram desenvolvidos (FUKUDA(1), YAMAMOTO(2) e MIKAKE(3)). Estes sistemas 

podem desenhar perfis e seções transversais de estradas florestais (KITAGAWA, 

1986, p.348). Em Washington está sendo desenvolvido o Sistema de Análise 

Preliminar de Exploração (PLANS), um conjunto de programas que usa um modelo 

digital de terreno como base de dados (KITAGAWA, 1986, p. 351). 

No Brasil o uso de geoprocessamento no planejamento de estradas 

florestais está se iniciando. SOUZA (1990, p. ix) usando um sistema de informações 

geográficas não comercial, definiu uma rede de estradas e de trilhas em um parque 

1 FUKUDA, A. Forest road design using a personal computer. Rindo n.22: p.64-68, 1985. 
Language-Japanese. 

2 YAMAMOTO, M. Planning spur road by beginner's micro-computer. Bull, of Niigata Univ. 
Forest, Niigata, Japan, n.19: p.133-142,1986. Language-Japanese. 

3MIKAKE, K. Computer-aided planning system of forest roads. Rindo n.22, p.271-278, 1986. 
Language-Japanese. 
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florestal, com base em atributos de restrição e potencialidades dos locais. MOTTA 

(1995, p. viii) usando basicamente o software IDRISI, fez um estudo para definir a 

melhor rota sobre o terreno considerando três tipos de caminhões. 

2.5.3 Modelo Digital de Terreno 

A utilização de modelos matemáticos que reproduzam o comportamento 

da superfície terrestre é um pré-requisito às soluções dos problemas que 

necessitem de informações sobre o relevo. Modelo Digital de Terreno ou MDT, é 

um termo genérico empregado para referir-se ao modelamento matemático de 

superfícies ( MITISHITA, 1994, p. 49). 

Num MDT, geralmente obtém-se informações de caráter quantitativo como 

a geração de curvas de nível, perfis topográficos, estudos de traçados de rodovias 

e ferrovias, cálculo de volumes de corte e aterro e informações de caráter 

qualitativo que são as representações gráficas em perspectiva da superfície 

modelada. Estas representações reproduzem uma vista tridimensional equivalente 

a uma vista real de um ponto do terreno ( MITISHITA, 1994, p. 49). 

Vários produtos podem se obtidos dos MDT's (BURROUGH, 1986,45): 

a) Diagrama de blocos, perfis; 

b) estimativas de volume ; 

c) mapas de curvas de nível; 

d) mapas com linhas de visibilidade (antenas de microondas) ; 

e) mapas de declividade e orientação do sol; 

f) mapas de sombreamento de relevo; 

g) redes de drenagem, identificação de cursos d'água e delimitação de 

bacias hidrográficas; 

h) computação volumétrica; 

i) geração e manipulação de seções. 

ALMEIDA;FELGUEIRAS;SHIMABURO(1990, p.262) descrevem uma 

aplicação de SIG no controle de ervas daninhas. O tipo de controle (manual, 

mecânico e químico) e sua intensidade depende, entre outros fatores, da 
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declividade. Para tanto, foram gerados mapas de declividade a partir de um MDT. 

A obtenção das informações consiste, por um processo de amostragem, 

em levantar as coordenadas tridimensionais (X,Y e Z) de um certo número de 

pontos da superfície física. As coordenadas podem ser dados de latitude, longitude 

e altitude. O uso da projeção UTM permite que todos os dados sejam expressos na 

mesma unidade; ou seja, em metros ( MITISHITA, 1994, p. 49). Segundo o autor, os 

métodos de obtenção das informações espaciais de cada ponto, podem ser 

conduzidos através de quatro técnicas básicas: 

a) Levantamentos topográficos e geodésicos: 

- via digitação de planilhas ou diretamente de coletores de 

dados eletrônicos; 

b) fotogramétricas e de processamento de imagens de sensores orbitais: 

- via restituidores; 

c) digitalização de mapas de curvas de nível: 

- via mesa digitalizadora; 

d) transformações de curvas de nível digitais: 

- via extração de pontos de curvas de nível. 

Segundo RODRIGUES;LOPES (1990, p. 175), existem vários tipos de 

representação de um terreno real. Estes métodos podem ser divididos em duas 

grandes classes, definidas segundo a configuração dos pontos para os quais se 

conhece as coordenadas (x, y, z) : 

a) Pontos coletados de uma malha regular; 

b) pontos distribuídos de forma irregular e, a primeira vista, aleatória. 

Na primeira classe, a distribuição dos pontos não está relacionada 

propriamente com as particularidades do terreno. A densidade de pontos deve ser 

alta o bastante para capturar as variações relevantes de elevação. Na segunda 

classe de representação, a distribuição de pontos é irregular, havendo uma maior 

densidade onde haja alguma irregularidade do terreno, como, por exemplo, uma 

mudança abrupta de declividade. Os métodos tradicionais de levantamentos, bem 

como curvas de nível geradas a partir de aerofotogrametria, produzem distribuições 

não regulares de pontos. 
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A triangulação é o modelo digital mais empregado na representação de 

superfícies, nos diferentes programas comerciais disponíveis. Consiste num 

poliedro de faces triangulares, onde os vértices dos triângulos são os pontos 

amostrados na superfície. A Figura 3 apresenta um exemplo de uma rede de pontos 

irregular (A) e a triangulação efetuada a partir destes pontos (B) 

(MITISHITA, 1994, p.53). 

FIGURA 3 - PONTOS DISTRIBUÍDOS DE FORMA NÃO REGULAR (A) E 
CORRESPONDENTE TRIANGULAÇÃO (B) 
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O processo de geração da rede triangular é condicionada a diversos 

fatores. Por exemplo, é essencial que estes triângulos não tenham ângulos muito 

agudos ou lados muito grandes para que a utilização do modelo seja mais precisa e 

eficiente (RODRIGUES;LOPES, 1990, p.175). 

A geração da malha triangular é feita de forma automática por sistemas, 

porém assistida pelo usuário que fornece parâmetros visando otimizar a geração 

dos triângulos. Uma intervenção do usuário, bastante útil, é a definição de linhas 

obrigatórias, ou linhas de ruptura, as quais jamais deverão ser cruzadas por 

triângulos. As linhas obrigatórias são descontinuidades do terreno tais como um 

espigão ou um fundo de vale. Se a regra de formação destes triângulos não levar 

em conta estas descontinuidades, alguns lados de triângulo podem vir a 

"atravessar" o ar ou o terreno (RODRIGUES;LOPES, 1990, p.175). 
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A visualização do modelo gerado é considerada essencial, afim de 

localizar-se possíveis imprecisões. A edição do modelo e a inserção de novos 

pontos em determinados locais é realizada através do teclado e mouse. A 

introdução de novos dados topográficos, no processo de edição, não implica na 

perda do modelo anterior, uma vez que é possível a geração do modelo apenas na 

parte modificada (RODRIGUES;LOPES, 1990, p.175). 

2.5.4 Classi f icação dos Sistemas 

Em uma comparação entre sistemas SIG, CAD e Computer Aided 

Mapping (CAM), SCHRADER(1), citado por PAREDES (1994, p. 112), coloca uma 

distinção hierárquica entre o CAD (sistema com base de dados gráficos somente), o 

CAM (sistema com base de dados gráficos e atributos juntos) e o SIG (sistemas 

com bases de dados gráficos, não gráficos e com estrutura de dados topológicos 

juntos). A Figura 4 ilustra a estrutura deste relacionamento. Segundo o autor, à 

medida em que os sistemas se deslocam na direção do topo da pirâmide a 

complexidade da base de dados cresce, o preço aumenta e a capacidade dos 

software's se amplia, cobrindo uma maior gama de aplicações. 

FIGURA 4 - RELACIONAMENTO CAD/CAM/SIG 

1 SHRADER, D. Linking CAD to PC databases: A low cost approach to implementing a geographic 
information system. In : Proceeding of URISA. San Francisco, Ago/01, 1991, v.4, p.205-212. 
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Comparando SIG com CAD, BURROUGH (1986, p. 4) afirma que ambos, 

necessitam da capacidade de relacionar objetos com algum sistema de referência, 

ambos necessitam manipular atributos não gráficos e ambos necessitam da 

capacidade de descrever relações topológicas. A principal diferença entre SIG e 

sistemas CAD, está no maior volume e diversidade de dados dos sistemas SIG e da 

natureza especializada dos métodos de análise usados. 

Analisando sistemas de geoprocessamento, KIRCHNER;PREOSCK; 

DESTRO (1994, p.103) consideraram dois níveis de sistemas. Um Sistema de 

Informações Georeferenciadas possibilita a visualização de atributos não espaciais, 

uma vez que estes atributos estão interligados com uma base cartográfica. Por sua 

vez, um Sistema de Informações Geográficas tem, além da habilidade de manipular 

atributos espaciais e atributos não espaciais, a habilidade de realizar análises 

espaciais complexas. 

Relatando uma experiência de elaboração de projeto rodoviário, 

RODRIGUES;LOPES (1990, p. 174) fazem referência a sistemas de projeto 

geométrico auxiliado por computador. Segundo os autores, o processo típico de 

produção do projeto geométrico é ilustrado na Figura 5. 

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DE UM PROJETO DE ESTRADAS AUXILIADO POR 
COMPUTADOR 

PROJETO 
HORIZONTAL 

I 
PROJETO ~ vamCAL 

RECEBIMENTO 

~ ~ ~ 
OOS DADOS MODELAGEM DESENHOS E 

TOPOGRAFlCOS DO TERRENO DOCUMENTOS 
DEFINITIVOS 

CALCULO DE 
VOLUMES 

AVALIAçAo DE 
ALTERNA nVAS 
(OnMIZAçAO) 

Fonte . RODRIGUES,LOPES (1990). 
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2.5.5 Software para estradas 

Entre as poucas empresas florestais que dispõe de urna base cartográfica 

digital, os software's de SIG mais utilizados são o ARC/INFO e o MGE (VENTURI, 

1996, p.70 e BARDDAL, 1996, p.79 e ALMEIDA;CERVINO, 1996, p. 64). 

Em princípio, o ARC/INFO tem recursos que permitem a elaboração de um 

projeto de estradas florestais, uma vez que possui módulos como o Triangulated 

Irregular Network - TIN, para elaboração de MDT (ESRI, 1990, p. 1). Entretanto, a 

problemática de projeto de estradas é melhor resolvida com software's CAD, os 

quais são mais eficientes na manipulação de dados gráficos, além de não serem 

exigentes em termos de equipamentos (BURROUGH, 1986, p.4). 

Em uma análise sobre o uso sistemas CAD em projeto de estradas, 

RODRIGUES;LOPES (1990, p. 174) comentam: 
Poder-se-ia imaginar um sistema computacional que realizasse o projeto geométrico de forma 
totalmente automatizada. Ao engenheiro bastaria a definição inicial das dezenas de 
condicionantes envolvidas, o sistema geraria alternativas, as avaliaria e definiria um projeto 
ótimo. A complexidade do problema de incorporação adequada das inúmeras condicionantes é 
além dos modelos e sistemas hoje existentes. Há, entretanto, sistemas de projeto auxiliado por 
computador que permitem, através da interatividade e retroaiimentação das informações geradas 
ao longo do projeto , que o projetista evolua para uma solução que é, digamos otimizada. 

Os software's de CAD mais utilizados no Brasil são o AUTOCAD e o 

MICROSTATION (BRANDALISE, 1995, p.30). São software's de uso geral nas 

áreas da engenharia mas que dispõem de produtos opcionais no mercado, 

especializados em traçado de estradas. É o caso dos módulos INEXPRESS e 

INROADS, para MICROSTATION. O mais conhecido deles é o EAGLE, um software 

inglês para AUTOCAD, para aplicações que exijam modelagem tridimensional, 

como projeto de mineração e de estradas (RODRIGUES;LOPES, 1990, p. 349). 

Um dos primeiros software's CAD especializado em estradas para 

ambiente WINDOWS foi o CARTOMAP. Este software é de origem espanhola, 

apresenta recursos para fazer MDT e recursos correlatos, como geração de curvas 

de nível, perfis e cálculo de volumes. Entre as aplicações deste software, tem-se 

projeto de estradas, desenho de obras sobre o terreno, cálculos de volume para 

mineração e estudo de impactos ambientais (ANEBA, 1994, p.1). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A coleta de dados foi feita a Leste do Paraná, como mostra a Figura 6. A 

região é conhecida como Vale da Ribeira, sendo a fazenda localizada próximo ao 

Município de Cerro Azul. O relevo é montanhoso, com altitudes variando de 450 a 

900 m. A fazenda tem uma área de 2.997 ha e está coberta com plantios de Pinus, 

com idades de 12 a 22 anos. A rede viária existente foi construída por ocasião do 

plantio, não se prestando para a colheita de madeira. 

FIGURA 6 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO NO PARANÁ 

NORTE 

L.._...IL~_ S 25" 20' 00 
o . go oo' 00 

3.2 COLETA DE DADOS 

Em função da inexistência de uma base digital, a primeira etapa do estudo 

foi a digitalização do mapa plani-altimétrico da fazenda. Para esta atividade foi 

utilizado um mapa obtido por aerolevantamento, em 1986, na escala 1:10.000 e com 

curvas de nível de 10 em 10 metros. 
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A digitalização foi feita com o software Microstation, considerando os seguintes 

níveis de informações: 

a) altimetria - curvas de nível; 

b) hidrografia - cursos d'água; 

c) pontos cotados do terreno - cumes. 

A altimetria foi digitalizada de maneira a se obter uma rede de pontos 

distribuídos de forma irregular e, a primeira vista, aleatória. Somente as curvas de 

nível de 50 em 50 metros foram digitalizadas e destas curvas somente pontos 

considerados essenciais para a definição da curva. Desta forma, as regiões com 

uma maior densidade de pontos correspondem a alguma irregularidade do terreno, 

como por exemplo, uma mudança abrupta de declividade. 

Ao final da digitalização obteve-se um arquivo no formato .dgn, o qual foi 

convertido para o formato texto ou ASCII. Esta conversão é necessária uma vez que 

o software CARTOMAP não lê no formato .dgn. Os arquivos x, y e z gerados 

apresentaram um total de 6.209 pontos, como mostra a Figura 7. Cada ponto é 

constituído de coordenadas de latitude, longitude e de altitude. Como as 

coordenadas estão no sistema UTM, tem-se todas as coordenadas em metros. 

FIGURA 7 - ETAPAS DA DIGITALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO PARA A 
GERA ÃO DE ARQUIVOS X, Y,z. 

altimetria 
4 .559 pontos xyz 

hidrografia 
1.600 pontos xyz 

pontos cotados 
SO pontos xyz 

arquivos .txl 

arquivo .dgn 

c::> CARTOMA P 

Programa 
de conversão 
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No caso da hidrografia, em função da entrada de dados de altitude ser 

muito demorada, a digitalização foi feita apenas dos pontos x, y. A altimetria foi 

obtida através da plotagem dos cursos d'água e posterior leitura em mapa plani-

altimétrico, dos pontos em que os cursos d'água interceptavam as curvas de nível. A 

entrada destes valores foi feita diretamente no arquivo x, y e z, usando-se uma 

planilha eletrônica. 

3.3 SOFTWARE 

Para a elaboração do projeto da rede de estradas, em função da facilidade 

de aprendizado e disponibilidade de suporte, foi escolhido o software espanhol 

CARTOMAP. A versão do software utilizada possuía as seguintes características e 

recursos: 

a) Ambiente WINDOWS 3.1 / WINDOWS 95; 

b) versão 3.3; 

c) limitação de pontos para cálculo do MDT - 8.000 PONTOS; 

d) recursos para geração de MDT por triangulação, geração de curvas de 

nível, ferramentas de desenho como retas, círculos e concordâncias 

com curvas circulares, geração e edição do perfil longitudinal, edição da 

seção tipo, cálculo de volumes de corte e aterro, saídas das seções 

transversais ao longo da estrada, entre outras. 

3.4 LEVANTAMENTO DA VEGETAÇÃO 

A passagem de estradas florestais por dentro de matas nativas é sempre 

indesejável, seja pelo maior custo da limpeza de terreno, como pelo impacto 

ambiental causado. Para minimizar a ocorrência destas travessias, as matas nativas 

e áreas de preservação permanente foram digitalizadas de forma expedita. A 

digitalização foi feita a partir de mapa com cobertura vegetal, na escala 1:10.000. 

Baseando-se nas delimitações de mata existentes e considerando-se 15 m de faixa 

de preservação junto aos cursos d'água, foi feita uma digitalização expedita. 
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3.5 MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) 

No caso de estradas florestais, a principal utilidade do MDT no sistema de 

geoprocessamento é a capacidade de geração de curvas de nível a qualquer 

distância. Os dados utilizados para o cálculo do MDT foram os seguintes: 

a) Arquivo x, ye z - pontos de altimetria; 

b) linhas de ruptura - hidrografia e linhas de cume; 

c) linhas de inclusão - perímetro da fazenda. 

Uma vez disponível os arquivos, o primeiro passo foi abrir o arquivo de 

pontos de altimetria. O próximo passo foi importar o arquivo das linhas de ruptura 

sobre o arquivo de altimetria. O terceiro passo foi criar, com auxílio do mouse, uma 

linha com perímetro da área, ligando os pontos existentes. Tendo-se o arquivo de 

pontos x,y e z , as linhas de ruptura e o perímetro, entra-se na opção de cálculo de 

MDT. Eventualmente, o sistema pode deixar de calcular o MDT. As causas podem ser 

um número de pontos superior a capacidade do software ou de erro de fechamento no 

perímetro . 

O cálculo do MDT foi feito pelo próprio sistema, sendo que a versão utilizada 

do CARTOMAP possuía uma limitação de 8.000 pontos. A partir dos 6.209 pontos 

existentes foram gerados 11.000 triângulos. 

Após a geração do MDT, o passo seguinte foi verificar a fidelidade da 

representação do modelo gerado em relação ao terreno, no caso em relação ao mapa 

digitalizado. Nesta etapa foram percebidas as falhas de entrada de dados. Cursos 

d'água que deixaram de ser digitalizados, geraram encostas diferentes daquelas 

existentes no terreno. Pontos com altitudes erradas geraram buracos ou picos na 

superfície. A falta de pontos para a formação de uma curva de nível gerou anomalias 

na superfície do terreno, semelhantes a construção de um pátio de madeira em uma 

encosta, como mostra a Figura 8. 
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FIGURA 8 - MDT ANTES E DEPOIS DA EDIÇÃO DOS ERROS 

A correção dos erros de geração do MDT, foi feita editando-se o arquivo de 

pontos, de formato texto, corrigindo a altitude de alguns pontos e inserindo novos 

pontos em determinados locais. Outra forma de correção disponível no sistema, é o 

editor de MDT, que permite apagar triângulos em excesso, como foi feito na Figura 8. 

3.6 TRAÇADO DAS ESTRADAS 

O traçado das estradas foi feito em paralelo com um trabalho similar, 

realizado pela Empresa proprietária da área de estudo. A medida que as estradas 

foram sendo feitas em meio digital, foram sendo também comparadas com a solução 

manual, sobre mapas. A maior experiência da Empresa nesta atividade fez com que 

várias vezes os traçados fossem revistos, adotando-se o caminho da empresa. 

Através deste trabalho em conjunto, uma série de critérios que balizam o traçado de 

uma estrada foram incorporados ao projeto da rede de estradas. 

3.6.1 Definição de uma Estrada no Sistema 

No CARTOMAP os elementos gráficos foram divididos em três categorias: 

a) Item; 

b) conexão; 

c) camada. 
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Assim, um segmento de estrada é um item, a estrada é uma conexão, e 

conjunto de estradas é uma camada. A hidrografia é outra camada e assim por diante. 

A estrada sendo uma conexão, tem um nome. A partir do nome, o software fornece o 

comprimento da estrada, muda a sua cor, mostra o perfil longitudinal, o perfil 

transversal e até mesmo exclui a estrada do conjunto de conexões. 

Para traçar uma nova estrada torna-se necessário definir: 

a) Característica - espessura da linha e cor; 

b) conexão - nome, tipo de linha (2D, ruptura, inclusão); 

c) camada - tema a que esta conexão está associada. 

Com a tela posicionada na conexão e na característica da estrada que se vai 

planejar, aciona-se o ícone referente a segmento de reta a partir de dois pontos e 

assim inicia-se uma nova estrada. 

3.6.2 Traçado de uma Estrada 

Como parâmetros técnicos básicos para a construção de uma estrada foram 

considerados um greide de 10% adverso, 13 % favorável, faixa de domínio de 5,5 m, 

largura da pista de rolamento de 3,5 m, inclinação dos taludes de corte de 150%, 

inclinação dos taludes de aterro de 100 %, raio mínimo de curva de 25 m, Figurai4. 

No cálculo de volume não foi considerado o volume de aterro, apenas o volume de 

corte. Com relação a passagem por encostas, não foi feita restrição alguma de 

pendentes por onde deverá passar a estrada. 

Para o traçado das estradas foi utilizado o método do "Passo do Compasso". 

Com o MDT disponível, gerou-se curvas de nível a intervalos de 10 m. A partir da 

definição da inclinação máxima desejada para a estrada, no caso 10%, obteve-se uma 

abertura do compasso de 100 m no terreno. O compasso é colocado sobre uma curva 

de nível e girado até encontrar a próxima curva, definindo um ponto. Desta maneira, 

percorreu-se 100m subindo-se 10 m de altitude, ou seja 10% de declividade, como 

mostra a Figura 9. 



FIGURA 9 - MÉTODO DO PASSO DO COMPASSO 
PARA LOCAÇÃO DE ESTRADAS. 
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A diferença entre utilizar o método do compasso em um mapa em papel num 

mapa digital , é que no mapa digital tem-se uma maior facilidade e flexibilidade. A 

capacidade de zoom permite uma visualização mais próxima dos elementos de 

desenho. O uso do mouse em lugar do compasso, permite a marcação de exatos 

100 m. Caso seja necessário uma maior precisão no traçado, pode-se gerar as curvas 

de nível de 2 em 2 m e trabalhar com segmentos de 20 metros. 

O traçado da estrada deve ser feito sem interrupções ou eliminações de 

linhas. No entanto, em estradas principais com muitos quilômetros, normalmente isto 

não é possível. Por esta razão, ao final do traçado da estrada faz-se um novo traçado 

sobre o existente, sem emendas, apagando-se a seguir o traçado antigo. Desta forma, 

tem-se a certeza de que a informação de comprimento da estrada fornecida pelo 

software é uma informação correta. 

3.6 .3 Traçado das Estradas Principais 

Cada cadeia de relevo, morros ligados entre si, determinou a existência de 

uma estrada principal. As estradas principais, sempre que possível, foram colocadas 

na parte mais alta do terreno, fazendo-se deste modo uma rede de estradas de lomba 

ou de espigão. No caso estudado existiam duas cadeias de relevo distintas, as quais 

determinaram duas redes de estradas principais. Como havia necessidade de 
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estradas entre si, foi traçada uma estrada de ligação entre elas. 

A estrada de ligação foi projetada de modo a atravessar a bacia hidrográfica 

que separava as duas cadeias de relevo. Por atravessarem bacias, estas estradas tem 

uma construção crítica, tanto sob o aspecto ambiental como de construção, uma vez 

que envolve a passagem por encostas com pendentes fortes, passagem sobre cursos 

de água temporários e permanentes e a travessia de um rio. 

3.6.4 Traçado das Estradas Secundár ias 

As estradas secundárias são criadas em função do sistema de extração. 

Estas estradas ligam os pontos de extração da madeira até as estradas principais. Em 

uma primeira etapa foi projetada uma rede de estradas secundárias para toda área da 

fazenda, de 2.997 ha, pressupondo extração da madeira morro acima com teleférico 

de alcance máximo de 300 m (Figura 10). 

FIGURA 10 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA MORRO ACIMA COM TELEFÉRICO 

Fonte: SAMSET(1985, p.316). 
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o traçado de uma estrada secundária se inicia com a definição dos 

pontos de extração no terreno. Para uma mesma encosta, o primeiro ponto de 

instalação de torre é o ponto mais alto do terreno. Na marcação dos pontos de torre 

consecutivos, considerou-se que cada torre só pode puxar a madeira para cima. Por 

esta razão o raio de alcance de uma torre se superpõe ao de outra (Figura 11). 

Uma vez alocada as torres no mapa, foi projetada uma estrada que 

passasse pelo maior número de torres possível. As estradas foram alocadas 
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preferencialmente na face norte das encostas, que é a face mais ensolarada. Como 

as estradas principais estão na parte mais alta do terreno e as estradas secundárias 

na parte mais baixa, procurou-se tomar cuidado para que estas estradas não 

passassem por cursos d'água ou pendentes muito fortes. 

A Figura 11 mostra a locação de algumas estradas secundárias a partir de 

pontos de extração. A ligação da estrada secundária com a estrada primária foi feita 

com um encaixe no sentido do tráfego. 

Cada trecho de estrada no mapa digital possui atributos de nome e o 

comprimento. Entretanto, por não se tratar de um software SIG, não se tem um banco 

de dados com as informações das estradas. 

3.7 COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

Em uma segunda etapa do trabalho, em apenas uma parte da fazenda, foi 

sobreposta uma segunda rede de estradas, para se estudar a comparação de 

métodos de extração. 

Na comparação dos métodos de extração foram pressupostos que o corte 

e o desgalhamento seriam realizados antes da extração e que a madeira seria 

colocada na beira da estrada na forma de fuste. As operações posteriores, de 

traçamento, empilhamento e carregamento não foram analisadas nesta 

comparação. 

Os métodos de extração analisados foram os seguintes: 

a) Extração com teleférico, montado sobre skidder, com um cabo de 

500 m, velocidade de 465 m/min, e com auxílio do trabalho manual de 

três ajudantes. A distância máxima de extração considerada foi de 

300 m em projeção ortogonal, morro acima. Esta distância sobre o 

terreno pode atingir até 384 m; 

b) extração com trator com guincho, montado em trator agrícola de rodas, 

com tração 4 x 2 , equipado com guincho de arraste com grande 

capacidade de carga. A distância máxima de extração considerada foi 

de 100 m, morro acima (projeção ortogonal); 
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3.7.1 Dens idade de Estradas 

A densidade de estradas para extração com teleférico foi calculada pela 

simples relação entre a soma das estradas projetadas e a área de floresta existente 

na área de estudo. 

f 
sendo que: 

DET = densidade de estradas para extração com teleférico, de toda área de 
estudo, em m/ha; 

£ = comprimento de estradas principais e estradas secundárias de toda área 
de estudo, para extração com teleférico, em metros. 

A = área de floresta, em ha. 

A densidade de estradas para teleférico foi comparada com a densidade 

estimada em função da distância média de extração, dada pela fórmula : 

_ 10.000. K S DE = — D M = -
DM n 

sendo que: 

DE = densidade de estradas (m/ha); 
DM = distância média de extração (m); 
S = espaçamento entre estradas (m); 
n =4 , quando a extração é feita nos dois sentidos; 
n = 2 quando a extração é feita em sentido único; 
K = fator de correção em função da topografia (1,2 a 2) 

A densidade de estradas para extração com guincho foi estimada a partir 

da densidade para extração com teleférico, por analogia, do local de teste para 

comparação dos dois métodos de extração. 

Eq 
DEg=R.DEt

 R = 

^T 

sendo que: 

DEG = densidade de estradas para extração com guincho, em m/ha; 
DET = densidade de estradas para extração com teleférico, de toda área de estudo 

em m/ha; 
R = relação estimada entre densidades de estradas para extração com guincho e 

extração para teleférico. 
EG = comprimento das estradas principais e secundárias do local de teste, para 

extração com guincho, em metros. 
ET = comprimento das estradas principais e secundárias do local de teste, para 

extração com teleférico, em metros. 
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3.7.2 Custos de Est radas F loresta is 

Para a obtenção do custo de estrada para os dois sistemas de extração 

considerados, foram utilizadas as seguintes fórmulas (PEREIRA NETO, 1995, p.28): 

Cae. DE 
est - IMA 

sendo que: 

Cesf = custo de estradas florestais (USS/m3); 
Cae = custo anual de estradas florestais, construção + manutenção (US$/m.ano); 
IMA = incremento médio anual da floresta (m3/ha.ano); 
DE = densidade de estradas (m/ha). 

Para determinar o custo anual de estradas considerou-se um custo de 

construção e de manutenção. O custo de construção é representado pela 

depreciação linear e por juros do capital investido na construção: 

D=Cc_ j _ Ce i 
V 2. 100 

sendo que: 

D = depreciação anual por metro linear de estrada (US$/m); 
Cc = custo de construção por metro linear de estrada (US$/m); 
V = vida útil da estrada (anos) 
J = juros anuais por metro linear de estrada (US$/m); 
/ = taxa anual de juros (%). 

A vida útil das estradas foi considerada em 20 anos. Para a taxa de juros 

foi adotado o valor de 12% ao ano. 

A determinação do custo de construção foi feita utilizando-se a fórmula da 

FAO. Utilizando-se esta fórmula para estradas secundárias e principais, com 

valores de declividade de 5 a 50%, obteve-se custos na faixa de US$ 1.795 a 

8.620,00/km (Tabela 3). 

O custo anual de manutenção de estradas foi considerado em 

US$ 400,00/km, conforme informações levantadas na literatura especializada. 

Para estimar a inclinação da maioria das rampas de cada estrada, foram 

traçadas oito linhas sobre as estradas, a intervalos de 200-300m, e analisado o 

perfil longitudinal destas linhas. 
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As linhas traçadas no sentido do gradiente das encostas forneceram a 

inclinação do terreno no ponto da encosta em que foi projetada a estrada, como 

mostra a Figura 12. Assim, a declividade das rampas foi estimada por trechos, entre 

duas linhas de relevo. 

FIGURA 12 - MEDIDA DA INCLINAÇÃO DAS RAMPAS DE UMA ESTRADA. 
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TABELA 3 - CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, EM US$/KM, 
SEGUNDO FÓRMULA DA FAO(*) 

Declividade Padrão 

(%) 0 1 2 3 

5 505 1795 3085 4375 

20 910 2920 4930 6940 

35 1315 4045 6775 9505 

50 1720 5170 8620 12070 

(*) C = 370 + 27 D + 1050 P + 48 D P , sendo D - declividade das rampas do terreno das encostas, em %, 
P - constante para definir o padrão da estrada; 

0 trilhas 
1 estradas secundárias, 4 - 7 m 
2 estradas principais, 8 - 1 0 m 
3 estradas de acesso, 1 0 - 1 2 m 

3.7.3 Custos de Extração da Madeira 

Os custos de extração foram determinados em função do custo do 

equipamento e de sua produtividade, utilizando-se a seguinte fórmula (PEREIRA 

NETO, 1995, p.32): 

C wexf p j . 

sendo que: 

Cext = custo de extração (US$/m3); 
CO = custo operacional da máquina (US$/h); 
Pr = produtividade média da operação (m3/h);. 

Os dados de produtividade e de custo operacional foram obtidos da 

literatura. Como os dados de produtividade obtidos referiam-se as condições 

diferentes, foram feitas correções lineares, de distância de extração e de volume por 

árvore, para que os dados pudessem ser adequados as condições analisadas. 

Em termos de extração com teleféricos, o custo operacional foi baseado nos 

dados de FORRESTER (1993, p.4) que estudou um teleférico de médio porte, 

montado sobre skidder (Figura 13) e com apoio de um skidder para empilhar a 

madeira. A planilha de custos deste estudo foi adaptada para salários vigentes no 

Brasil (Anexo 2). A produtividade foi baseada nos dados de FORRESTER (1993, p.4) 

e MALINOVSKI.FENNER (1988, p.70). 
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Em termos de trator com guincho, o custo operacional foi estimado usándo-

se preço de aquisição e índices de consumo levantados por PEREIRA NETO (1995, 

p.121) e FORRESTER (1993, p.8). Estes dados foram colocados em uma planilha 

como mostra o Anexo 2. Para a produtividade foi considerado um valor baseado em 

dados obtidos por VOL PATO ¡MACHAD O (1991, p.113) e PEREIRA NETO (1995, 

p.121), de 20 m3/h. 

FIGURA 13 - TELEFÉRICO MÓVEL, COM TORRE, MONTADO SOBRE SKIDDER 
(COM TOMADA DE FORÇA). 

Fonte SAMSET (1985, p.316) 

3.8 DENSIDADE ÓTIMA DE ESTRADAS (DOE) 

A estimativa da DOE foi feita apenas para o método de extração com 

teleférico. Para estimar a densidade de estradas para diferentes distâncias de 

extração foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

2 DE CM 

sendo que : 
DM = distância média de extração (m) 
S = espaçamento entre estradas 
DE = densidade de estradas (m/ha) 
K = fator de correção devido a topografia 
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Como a distância de extração usada no projeto foi 300 m, a distância média 

de extração foi 150 m. Para área montanhosa, normalmente é considerado k = 2. No 

caso, o valor de k foi estimado, uma vez que a densidade de estradas foi medida a 

partir do comprimento das estradas projetadas. 

Para estimar a densidade ótima de estradas foi montada uma relação 

entre custo de total de extração e densidade de estradas. O ponto em que o custo 

total atinge um valor mínimo eqüivale a densidade ótima de estradas. Como existe 

um intervalo de densidade de estradas em que o custo vairia muito pouco, foi 

considerado um intervalo de û 5% do custo mínimo (PEREIRA NETO, 1995, p. 47), 

para definir o intervalo ótimo. 

O custo de total de extração foi subdividido em custo de estrada e custo de 

extração, propriamente dito. O custo de extração foi calculado em função da 

produtividade que por sua vez foi colocado em função da distância de extração. Para 

obter produtividades em função de distância de extração, foram utilizados dados 

obtidos por (MALINOVSKI;FENNER, 1988, p.70) e feitas interpolações lineares para 

obtenção de valores intermediários aos pontos observados: 

Pr = a+b.D , onde : 

Pr - produtividade em m3/hora 
D - distancia de extração em m 
b - coeficiente linear: b = (y2 - y1)/(x2 - x1) onde: 

x1 e x2 - distancias de arraste, anterior e posterior, por exemplo 100 e 150 m. 
y1 e y2 - produtividades correspondentes ás distâncias x1 e x2.. 

a - coeficiente linear a = y1 - b.x1 

Como as produtividades obtidas, em função da distância de extração, 

foram para um teleférico pequeno, um "Mini-Urus", os valores de produtividades 

foram corrigidos para um teleférico mais potente. Para esta correção foram 

utilizados os dados de um "Skylead C-40" (FORRESTER, 1993, p.4). Em uma 

primeira etapa foi corrigido o efeito distância de extração. Na etapa seguinte, foi 

corrigido o efeito volume por árvore. Deste modo, obteve-se a produtividade para 

extração com um teleférico equivalente ao "Skylead C-40", para uma distância de 

300 m e um volume por árvore de 0,38 m3 



47 

O custo de extração para obtenção da densidade ótima, foi estimado da 

seguinte forma: qq 

^ext = p r 

sendo que: 

Cext = custo de extração (USS/m3); 
CO = custo operacional dos equipamentos (US$/h); 
Pr = ( P r Skylead, 300m, 0, 38 ) / P r Mini-Urus, 3oom) ( a + b . D ) 

Pr = produtividade para uma distância de extração D (m3/h);. 
Pr skyiead, 3oom, 0,38 = produtividade estimada para Skylead, distância de extração 

de 300m e 0,38 m3 por árvore. 
Pr Mini-urus, 3oom = produtividade estimada para Mini-Urus, distância de 

extração de 300m. 
D = distância de extração em m 
a e b = coeficientes de produtividade de Mini-Urus. 

Embora as fórmulas de densidade de estradas sempre façam referência a 

distância média de extração (DM),optou-se por usar o conceito de distância de 

extração (D), mais comumente encontrado nos trabalhos sobre teleféricos. Desta 

forma, a distância de extração pode ser obtida a partir da densidade de estradas: 

_ 10.000 „ 
D = 2. DM D= . K , onde: 

D = distância de extração(m) 
DM = distância média de extração (m) 
DE = densidade de estradas (m/ha) 
K = fator de correção devido a topografia 

3.9 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Para o cálculo de volume de corte e aterro foi necessário definir uma 

Seção Tipo para as estradas que estavam sendo projetadas (Figura 14). 

A Seção Tipo define as inclinações dos barrancos de corte e das rampas 

de aterro, a largura da pista, a largura do acostamento e a largura das canaletas de 

água. Para as estradas estudadas foi considerada uma largura de pista de 3,50 m, 

acostamento de 0,50 m e canaletas de 0,50 m, ou seja, uma largura de 5,50 m. 
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FIGURA 14 - SEÇÃO TIPO ADOTADA PARA ESTRADAS SECUNDÁRIAS. 

Para os cálculos de volumes de corte e aterro, após o traçado horizontal 

da estrada, foi feito o traçado vertical da estrada(Figura 15). 

Nesta etapa foram traçados segmentos de reta de terreno que 

representam o leito da estrada em perfil, definindo os pontos de corte e aterro. 

Estes segmentos possuem um mesmo greide, normalmente inferior a 10%. 

Com o traçado horizontal, o traçado vertical e a seção tipo definidos, 

pode-se calcular o volume de corte e aterro que a estrada vai gerar. Este cálculo é 

feito normalmente em seções de 20 m ou menos. 

O cálculo dos volumes de corte e aterro de uma estrada é normalmente 

utilizado para fins de orçamento. No caso, o objetivo foi de estimar e comparar os 

impactos ambientais relacionados aos dois métodos de extração estudados. Estes 

cálculos foram feitos apenas para uma parte da área de estudo, devido a sua 

complexidade. 
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FIGURA 15 - EXEMPLO DE TRAÇADO VERTICAL DE UMA ESTRADA 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 DETERMINAÇÕES PRELIMINARES 

4.1.1 Vegetação e Relevo 

A camada de vegetação, com matas nativas e áreas de preservação, 

totalizou 652 ha, em uma área de 2.997 ha, ou sejam 21,8 % do total. No mapa 

existente da área, a informação é de 487 ha de mata. A diferença de 165 ha refere-

se a preservação permanente junto aos cursos d'água. Esta preservação não havia 

sido levantada no mapa original. O mapa com matas nativas e áreas de 

preservação é apresentado na Figura 16. 

Embora o objetivo da entrada da vegetação no mapa digital tenha sido de 

evitar que o traçado das estradas atravessassem matas nativas, o valor da área de 

vegetação foi relevante para o cálculo da área de plantio e consequentemente da 

densidade de estradas. 

O relevo foi avaliado através do perfil vertical de linhas traçadas no 

terreno. Ao todo foram traçadas 22 linhas sobre a área de estudo. A média de 

declividade foi de 53 + 12 % (Anexo 3). Segundo PEREIRA NETO (1995, p.26), 

uma declividade média entre 45 e 75%, caracteriza um relevo montanhoso. As 

declividades obtidas no terreno apresentaram a seguinte distribuição percentual: 

5 - 3 5 % (extração com tratores) - 2,9 % 

35 - 45 % (terreno forte ondulado) - 20,0 % 

45 - 75 % (terreno montanhoso) - 77,1 % 

100,0 % 

Estes percentuais não representam a proporção de área por classe de 

relevo. Para obter esta informação de forma precisa, seria necessário um mapa de 

declividade, um recurso que o CARTOMAP não possui. 
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FIGURA 16 - MATAS NATIVAS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

.. 
. . ->:. 

4.1.2 Estradas Principais e Secundárias 

Pressupondo extração com teleférico, foi feito o projeto de uma rede de 

estradas para toda a área de estudo (Figura 17). Esta rede de estradas apresentou 

um comprimento de 90,9 km (Anexo 4). A densidade de estradas, calculada em 

relação a área de plantio foi de 40 m/ha (Tabela 4). A rede de estradas projetada 

apresentou algumas diferenças em relação ao traçado feito manualmente pela 

Empresa (Anexo 1), em função de diferenças de critérios 
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FIGURA 17 - REDE DE ESTRADAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS 

TABELA 4 - REDE DE ESTRADAS FLORESTAIS PARA UMA FAZENDA COM 
ÁREA DE PLANTIO DE 2.265 HA, CONSIDERANDO EXTRAÇÃO 
COM TELEFÉRICO 

Classificação Número de Comprimento Densidade 

Estradas (m) (m/ha) 

Principais 4 33.042 15 

Secundárias 70 57.852 25 

Total 74 90.894 40 

A densidade de estradas principais em relação a área de florestas foi de 

15 m/ha (Tabela 4). Como as estradas principais atendem a toda fazenda, é 

importante estimar a densidade de estradas principais, em relação a área total. 

Utilizando-se do comprimento de 33.042 m e de um valor de área total de 2.997 ha, 

obtêm-se uma densidade de 11 m/ha. 
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Como a área de plantio nem sempre é muito bem definida, também é 

interessante calcular a densidade de estradas primárias e secundárias, em relação 

a área total, de 2.997 ha. Utilizando-se dos valores da Tabela 4, obtêm-se 30 m/ha. 

Uma amostragem com 24 parcelas de 10 ha, resultou em uma densidade 

média de 35 D 28 m/ha, com um Coeficiente de Variação de 81 %. Portanto, as 

estradas projetadas não se apresentaram distribuídas uniformemente, estando 

concentradas principalmente nos pontos mais altos do terreno. 

Mesmo considerando 40 m/ha, o valor de densidade de estradas está 

dentro dos valores encontrados na Europa para florestas intensivamente 

manejadas; de 20 a 50 m/ha (BECKER, 1994, p. 111 ). 

A rede estradas principais é planejada independente do método de 

extração a ser adotado. Já a rede estradas secundárias está associada ao método 

de extração pressuposto. Portanto, o valor de 25 m/ha representa a densidade de 

estradas secundárias, para extração com teleférico. Este valor está dentro da faixa, 

de 25-31 m/ha, mencionada por SEDLAK(1987, p.200), para extração de madeira 

em terrenos montanhosos. 

A densidade de estradas estimada por fórmulas, em função da distância 

média de extração (DM=150 m) e do fator de correção para terrenos montanhosos 

(K=2), resultou num valor igual a 67 m/ha. Este valor é bem mais alto do que a 

densidade obtida (DE = 40 m/ha). Uma das razões para esta diferença é que vários 

pontos de arraste foram localizados no alto de morros, de modo a possibilitar 

extração em dois sentidos (n=4) e não apenas em num sentido único (n=2), como foi 

pressuposto. Aplicando-se a fórmula com n=3,3 obtém-se uma densidade de 

estradas igual a 40 m/ha. Assim sendo, uma maneira de ajustar a fórmula ao valor 

obtido, seria através do valor de n. 

Se ao invés de k=2, a exemplo de SEDLAK (1987, p.200), for utilizado 

k=1,25, obtém-se uma densidade de 42 m/ha. Portanto, outra maneira de ajustar a 

fórmula ao valor obtido, seria pelo valor de k. Para simplificar os cálculos da 

densidade ótima de estradas, a fórmula foi utilizada com DM=150m, n=2 e k=1,2. 

Estes valores foram usados para estimar a densidade de estradas para diferentes 

distâncias de extração. 
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4.2 COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

4.2.1 Densidade de Estradas 

Para o local de teste, onde foram analisados a extração com teleférico e a 

extração com guincho, foram traçadas duas redes de estradas superpostas 

(Figura 18). O comprimento destas duas redes foi medido, tendo-se obtido 

comprimentos de 3.262 m e 8.499 m, respectivamente (Anexo 5). Ou seja, a rede de 

estradas para extração com guincho foi 2,6 vezes maior que a rede para extração 

com teleférico 

Estabelecendo-se que o local de teste fosse representativo de toda a 

Fazenda e considerando a densidade de estradas de 40 m/ha para extração com 

teleférico, foi estimada uma densidade de estradas para extração com guincho em 

104 m/ha. 

Subtraindo 15 m/ha de estradas principais, incluídos nestes 104 m/ha, 

tem-se 89 m/ha de estradas secundárias. Este valor está abaixo do intervalo de 

densidade ótima de estradas, obtido por PEREIRA NETO (1995, p.70), para 

extração com guincho em terreno montanhoso, de 100 a 109 m/ha. 

FIGURA 18 - PROJETO DE REDE DE ESTRADAS PARA DOIS MÉTODOS DE 
EXTRAÇÃO: COM TELEFÉRICO (A) E COM GUINCHO (B). 

(A) (B) 
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4.2.2 Custo de Estradas 

Para as duas redes de estradas projetadas em parte do terreno, foi 

estimada a inclinação das rampas de cada estrada (ANEXO 6). Dispondo-se da 

declividade média das rampas e do padrão da estrada, foi utilizada a fórmula da 

FAO, para obter o custo de construção (Tabela 5). 

TABELA 5 - CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS PARA DOIS MÉTODOS 
DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA 

Extração Estrada Comprimento Declividade'1 ' (%) Custo (2 ) 

(m) (US$/km) 

TELEFÉRICO 1-Principal 1623 14,5 4257 
2-Secundária 363 23,7 3196 
3-Secundária 1276 38,9 4340 
Total 3262 
Média Ponderada 4171 

GUINCHO 1-Principal 1623 14,5 4257 
2-Secundária 1450 32,5 3854 
3-Secundária 1280 55,6 5590 
4-Secundária 699 34,8 4028 
5-Secundária 1841 57,5 5736 
6-Secundária 826 50,3 5190 
7-Secundária 334 34,9 4038 
8-Secundária 446 40,4 4447 
Total 8499 
Média Ponderada 4783 

Declividade média do terreno por onde passa a estrada 
2 Custo obtido pela fórmula da FAO; C = 370 + 27 D + 1050 P + 48 D.P , onde D -
Declividade, em % ; 

P = 1 para estradas secundárias e P=2 para estradas principais. 

De uma maneira geral as estradas para extração com teleférico foram 

locadas na parte mais alta do terreno. Como os pendentes mais fortes estão da 

metade das encostas para baixo, as estradas para extração com guincho 

passaram pela parte do terreno com maior inclinação; 32-55% contra 24-39% 

(Tabela 5), o que significa uma maior movimentação de terra para a passagem 

destas estradas. Por esta razão, o custo de construção das estradas para extração 

com guincho ficou 15% maior, US$ 4.783,00/km contra US$ 4.171,00/km (Tabela 6), 

que o seu equivalente para extração com teleférico. 

Apesar dos custos serem de 1977 e da formulação ter sido feita para a 

Europa, a fórmula da FAO para determinação de custos de construção de estradas 

forneceu valores dentro do esperado, na faixa de US$ 3.000-10.000,00/km 
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(KRETSCHEK, 1996, p.52),. Estes custos estão um pouco acima do custo obtido por 

PEREIRA NETO (1995, p.107), de US$ 3.992,50/km, para uma estrada com faixa de 

domínio de 8 m, contra o máximo de 7 m, estipulados neste trabalho (pelo padrão 

da FAO). 

A partir do custo de construção foi estimado o custo anual de estradas, 

considerando uma vida útil de 20 anos e uma taxa de juros de 12 % ao ano 

(Tabela 6). 

TABELA 6 - CUSTO ANUAL DE ESTRADAS, CONSIDERANDO DOIS MÉTODOS 
DE EXTRAÇÃO FLORESTAL. 

CUSTOS ANUAIS UNIDADE TRATOR COM 
GUINCHO 

TELEFÉRICO 

Custo de construção US$/km 4783 4171 

Vida útil anos 20 20 

Depreciação US$/m.ano 0,24 0,21 

Juros US$/m.ano 0,29 0,25 

Manutenção US$/m.ano 0,40 0,40 

Custo por metro linear US$/m.ano 0,93 0,86 

Os povoamentos de Pinus da área de estudo, estão manejados sem 

desbastes, apresentando um Incremento Médio Anual de aproximadamente 

20 m3/ha.ano. Considerando este incremento, a densidade e o custo anual de 

estradas, obteve-se o custo de estrada por metro cúbico (Tabela 7). 

TABELA 7 - CUSTO DE ESTRADA POR METRO CÚBICO PARA EXTRAÇÃO COM 
TRATOR COM GUINCHO E EXTRAÇÃO COM TELEFÉRICO 

COMPONENTES UNIDADE TRATOR COM 
GUINCHO 

TELEFÉRICO 

Custo por metro linear US$/m.ano 0,93 0,86 

Densidade de estradas m/ha 104 40 

Produtividade da floresta m3 /ha.ano 20 20 

Custo de estradas US$/m3 4,84 1,72 
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O custo de estradas por metro linear para extração com guincho é apenas 

8% maior do que para extração com teleférico. Entretanto, quando se considera o 

custo por hectare, esta diferença vai para 181 %, devido a maior densidade de 

estradas para extração com guincho. 

4.2.3 Produt iv idade dos Métodos de Extração 

A extração com trator com guincho tem sido freqüentemente estudada no 

Brasil, razão pela qual utilizou-se um valor de produtividade baseado na literatura, de 

20 m3/h. 

A produtividade da extração com teleférico, tem sido menos estudada no 

Brasil. Os poucos estudos existentes foram feitos com equipamentos de pequeno 

porte e com equipes pouco treinadas, o que resultou em produtividades baixas. Por 

esta razão, para estimar a produtividade da extração com teleférico utilizou-se dados 

obtidos no Canadá, com um teleférico "Skylead C 40" (FORRESTER (1993, p.4). 

Os dados do "Skylead C 40" referem-se a distâncias de extração menores do 

que a analisada, de 300m. Por esta razão, foram feitas projeções de produtividades 

em função da distância de extração. Para fazer estas projeções foi elaborada uma 

curva de produtividade, baseada em dados obtidos no Brasil, com um teleférico "Mini-

Urus" (Tabela 8). 

TABELA 8 - CURVA DE PRODUTIVIDADE PARA TELEFÉRICO "MINI-URUS" 
Distância de Extração (1) 

(m) 

Produtividade {Z) 

(m3/h) 

b(3) a (4' 

100 3,43 

150 3,17 -0,0053 3,960 

200 3,01 -0,0032 3,648 

250 2,86 -0,0030 3,616 
1 Variável x 
2 Variável y , dados de MALINOVSKI;FERNNER(1988, p.70) transformados de st/h para m3/h. 
3 b - coeficiente linear: b = (y2- y1)/(x2 - x1) onde x1 e x2, assumem valores de 100 e 150 m, 150 e 200m e 200 e 250m. 

e y1 e y2 são valores de produtividade associados a x1 e x2. 
4 a - coeficiente linear a = y1 - b.x1 

A partir das retas (y = a + bx) obtidas entre os pontos de produtividade de 

"Mini-Urus", projetou-se a produtividade para o teleférico "Skylead C 40" para várias 

distâncias de extração. Estes dados (Tabela 9 e Anexo 7) foram baseados em testes 
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executados por vários dias, já incluindo o tempo gasto em paradas para mudar o 

teleférico de lugar, sendo portanto produtividades efetivas. 

TABELA 9 - PRODUTIVIDADES PARA EXTRAÇÃO COM TELEFÉRICO. 

Distancia Coeficientes Produt iv idade (m 3 /h) 

de Extração 
(1) (1) (2) (3) (3) 

(m) b a MINI-URUS SKYLEAD-C40 
V = 0,5 m3 

SKYLEAD-C40 
V = 0,82 m3 

100 -0,0053 3,9600 3,43 18,0 21,8 

136 -0,0053 3,9600 3,24 17,0 20,6 

150 -0,0032 3,6480 3,17 16,6 20,1 

180 -0,0032 3,6480 3,07 16,1 19,5 

200 -0,0030 3,6160 3,01 15,8 19,1 

250 -0,0030 3,6160 2,86 15,0 18,1 

300 -0,0030 3,6160 2,70 14,2 17,2 

1 coeficientes da retas para "Mini-Urus". 
2 produtividades estimadas para "Mini-Urus", por y = a + b x 
3 produtividades passando pelos pontos obtidos por FORRESTER (1993, p.4), em negrito. 

produtividade para v=0,5m3 por árvore P = (17/3,24).y 
produtividade para v=0,82m por árvore P = (19,5/3,07).y 

Para a área de estudo foi estimado um volume por árvore de 0,38 m3 

(Anexo 8). Para este volume por árvore e para a distância de extração de 300 m, 

estimou-se uma produtividade para extração com teleférico de 13,1 m3/h (Anexo 7). 

TABELA 10 - PRODUTIVIDADE EM M3/H, PARA EXTRAÇÃO COM TELEFÉRICO, 
DE MÉDIO PORTE MONTADO SOBRE SKIDDER 

Volume por árvore 

(m3) 

Distância de Extração (m) Volume por árvore 

(m3) 136 180 300 

0,38 15,7 14,8 13,1 

0,50 17,0n 16,1 14,2 

0,82 
(*) ^ . r-^oo^o-r^r-, ,-nr 

20,6 19,5n 17,2 

Analisando a Tabela 10 e a Figura 19, verifica-se que a estimativa de 

produtividade de 13,1 m3/h, para a distância de extração de 300m e volume por 

árvore de 0,38 m3, foi baseada em duas correções. A primeira correção foi em 

função da distância de extração; de 136 m para 300 m, onde foi estimada uma 
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perda de produtividade de 16,5 %. A segunda correção foi em função de volume por 

árvore; de 0,82 para 0,38 m3
, onde foi estimada uma perda de produtividade de 

24%. 

FIGURA 19 - PRODUTIVIDADE DE TELEFÉRICO DE MÉDIO PORTE MONTADO 
SOBRE SK/OOER, EM FUNÇÃO DE DISTÃNCIA DE EXTRAÇÃO E 
DO VOLUME POR ÁRVORE 

25,0 

- v=O,82m3 

20,0 

~ 
.s 150 
lO ' 
." .. 
." 
:; 
'5 10,0 

~ 
a.. 

5,0 

0,0 

100 150 

Dados reais de FORRESTER (1993, p.4). 

- v=O,50m3 

I 13,1 m3/h1 - v=O,38m3 

• CBdos 
Reais 

200 250 300 350 

Ostanda de extração (m) 

Os valores mais altos de produtividade do teleférico Sky/ead em relação 

ao teleférico Mini-Urus, levantados da Tabela 9, deveram-se principalmente ás 

condições mais favoráveis de teste, em relação a itens como velocidade do cabo, 

potência do equipamento base, treinamento das equipes, volume por árvore, 

ancoragem móvel e sistema de comunicação. Mesmo assim, um valor de 13,1 m3/h 

para produtividade com teleférico é bastante alto quando se compara com valores 

obtidos de literatura, 

a) WILLMERSDORF (1983, p.147) produtividade de 8,72 m3/h; 

b) SAMSET (1985, p.412), obteve 8,3 m3/h; 

c) MENDONÇA FILHO (1987, p.357), produtividade de 10,7 m3/h. 

Este fato, torna-se ainda mais evidente, quando se considera que as 

distâncias de extração, em todos os casos citados, eram menores que 300 m. Uma 
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das principais característica do teleférico Skylead que explica sua maior 

produtividade, é a velocidade do carrinho que atinge a 465m/min, enquanto que num 

teleférico de pequena capacidade, como o "Urus 250", este limite é de 240 m/min 

(SAMSET, 271 ,1985). 

4.2.4 Custo da Extração Florestal 

Para estimar o custo da extração foi necessário calcular o custo hora dos 

equipamentos envolvidos, como mostra o Anexo 2. Em função do maior valor de 

aquisição de equipamento base, o custo operacional para a extração com teleférico foi 

maior (Tabela 11). Com o custo operacional mais alto e com uma produtividade 

menor, o custo para extração com teleférico resultou em um valor 260 % maior. 

Entretanto, por demandar um custo de estrada menor, a extração com teleférico 

apresentou um custo total praticamente igual ao da extração com guincho. 

Analisando o volume por árvore da área de estudo e os custos, conclui-se 

que: para a extração com teleférico ter um custo igual a extração com guincho, é 

necessário que a floresta tenha um volume por árvore acima de 0,38 m3. 

TABELA 11 - CUSTO DE EXTRAÇÃO E ESTRADAS PARA DOIS 
MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

COMPONENTES UNIDADE TRATOR COM 
GUINCHO 

TELEFÉRICO 

Custo Operacional US$/h 26,09 61,10 

Produtividade Média m3/h 20,0 13,1 

Custo de extração US$/m3 1,30 4,66 
Custo de estradas US$/m3 4,84 1,72 

Custo total US$/m3 6,14 6,38 

4.3 DENSIDADE ÓTIMA DE ESTRADAS (DOE) 

No caso da extração com trator com guincho, partiu-se do princípio que o 

equipamento seria usado com toda extensão do cabo, não havendo necessidade de 

se estimar a DOE. 
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A estimativa da DOE foi feita apenas o método de extração com teleférico, 

em função da maior flexibilidade de trabalho que este equipamento oferece. 

Com base nos custos de extração e de estradas, foi calculado o custo total 

para diferentes densidades de estradas, tendo-se encontrado o ponto em que a 

densidade de estradas corresponde a um custo total mínimo (Figura 20). 

Estabeleceu-se então, um intervalo de otimização econômica, de ± 5% do custo 

mínimo (PEREIRA NETO, 1995, p. 47). Desta forma, obteve-se um intervalo de 

densidade ótima de estradas, compreendido entre 30 e 55 m/ha (Anexo 9). Em 

termos de distância de extração, este intervalo significa que a operação do 

teleférico num raio entre 218 e 400 m, estaria dentro do intervalo ótimo. 

FIGURA 20 - DENSIDADE ÓTIMA DE ESTRADAS PARA EXTRAÇÃO COM 
TELEFÉRICO 
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4.4 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Entre os vários procedimentos para minimizar impactos ambientais no 

projeto de estradas florestais estão o de minimizar a densidade de estradas e 

procurar reduzir a movimentação de terra (SOUZA;MACHADO, 1991, p.13). Além 

destes procedimentos, procurou-se evitar a passagem das estradas por matas 
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nativas ou áreas de preservação permanente, como cursos d'água. 

O cálculo da DOE para o método de extração com teleférico, indicou um 

valor no intervalo de 30 a 55 m/ha. Portanto, a densidade de estradas obtida no 

projeto, de 40 m/ha, está dentro deste intervalo, atendendo o procedimento de 

minimizar a densidade. 

Para uma parte da área de estudo foram feitos o projeto horizontal, o 

projeto vertical e cálculos de volume de corte e aterro (Anexo 10). Como as estradas 

florestais são construídas de modo a evitar aterros, apenas os volumes de corte 

foram considerados. 

As estradas para extração com teleférico devem movimentar 9,2 m3 de 

terra por metro linear de estrada. As estradas para extração como guincho, devem 

movimentar um volume de 12,8 m3de terra por metro linear de estrada (Tabela 12). 

As estradas para extração com teleférico deverão gerar um volume menor de corte 

por estarem passando em locais onde a inclinação do terreno é menor. Fazendo 

uma estimativa para toda área de estudo, tem-se que a construção das estradas 

para extração com guincho, deverá movimentar uma quantidade de terra 

aproximadamente 4 vezes maior, do que as estradas para extração com teleférico. 

TABELA 12 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA POR MÉTODO DE EXTRAÇÃO 
UNIDADE TRATOR COM 

GUINCHO 

TELEFÉRICO 

Volume de corte por metro linear m3/m 12,8 9,2 

Densidade m/ha 104 40 

Volume de corte por hectare m3/ha 1.331 368 
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5 CONCLUSÕES 

O uso de técnicas de geoprocessamento foi feito de modo experimental, 

junto a uma empresa que já utiliza mapas para o planejamento da exploração florestal. 

No decorrer dos trabalhos pode-se verificar que o planejamento manual de estradas 

sobre mapas é muito trabalhoso e que a tecnologia dos sistemas CAD tem um grande 

potencial nas atividades de planejamento. Com um curto período de treinamento, de 

três a seis meses, uma Empresa florestal pode implementar esta técnica em suas 

atividades. 

Em um projeto digital de uma rede de estradas, cada estrada possui um 

nome, ao qual estão associados atributos, como comprimento, coordenada de início e 

coordenada de término. Como uma rede possui dezenas de estradas, eventuais 

mudanças, em uma ou outra estrada, são de mais fácil controle. 

Outra facilidade de um mapa digital é o cálculo da declividade. A declividade 

foi utilizada para calcular o custo de construção de estradas. No método manual, o 

cálculo da declividade é praticamente inviável, visto de ser muito trabalhoso. 

A capacidade de modelagem digital de terreno foi fundamental para a 

atividade de planejamento da extração. A possibilidade de poder gerar curvas de nível 

no espaçamento desejado, 2 m ou 10 m, permite desde um planejamento expedito de 

estradas florestais, até um planejamento de maior precisão. 

Pressupondo extração com teleférico, foram traçados mais de 90.894 m de 

estradas, para uma fazenda de 2.997 ha. Considerando apenas a área com florestas 

de Pinus, a rede de estradas projetada apresentou uma densidade de 40 m/ha. Para a 

mesma área, o uso de fórmulas matemáticas apresentou estimativas de densidade 

entre 40 e 67 m/ha, em função das constantes utilizadas. 

O cálculo da Densidade Ótima de Estradas, para extração com teleférico, 

resultou em um intervalo de 30 a 55 m/ha. 

A fórmula da FAO, para estimativa de custo de construção de estradas, 

apresentou valores dentro do esperado, na faixa de US$ 3.000-10.000,00/km. 

Para analisar os custos da extração com teleférico, foi estimada uma 

produtividade para teleférico, de 13,1 m3/h, para um volume por árvore de 0,38 m3; 

Os métodos de extração, trator com guincho e teleférico, apresentaram 

custos (extração + estradas) similares, $ 6,14 e 6,38/m3, respectivamente. No entanto, 
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o método de extração com guincho apresentou uma estimativa de movimentação de 

terra aproximadamente 4 vezes maior do que a estimativa prevista para a extração 

com teleférico, 1.331 e 368 m3/ha, respectivamente. 

6 RECOMENDAÇÕES 

Operando sem restrições de tamanho de arquivo, a entrada de dados, com 

curvas de nível de 50 em 50 m, deve ser complementada com entrada de curvas de 10 

em 10m, nos pontos críticos para a definição do MDT, como no alto das elevações. 

Considerando que a viabilização da colheita da madeira na região do Vale 

da Ribeira é um problema a ser resolvido nos próximos anos, estudos mais detalhados 

deverão ser feitos na região. Apenas para ilustrar a falta de informações sobre a 

região, até o momento, não se tem uma estimativa da área das plantações de Pinus, 

tanto no lado do Paraná, como no lado de São Paulo. 

O aprendizado de sistemas CAD fornece ao seu beneficiário uma série de 

recursos de planejamento. São recursos que possibilitam a visualização de uma rede 

de estradas, de um pátio de estocagem de madeira até o alcance efetivo de um cabo. 

Por já haver sistemas mais acessíveis, em termos de custos e de tempo de 

aprendizado, o ensino destas técnicas deveria ser implementado progressivamente 

nos cursos de engenharia florestal. O uso do CAD serviria inicialmente como uma 

ferramenta básica de inventário florestal, onde a obtenção da área correta é uma 

necessidade sempre presente. 
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ANEXO 1 - INFORMACOES DA EMPRESA - REDE DE ESTRADAS PROJETADA 
MANUALMENTE. 
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ANEXO 2 - CUSTO OPERACIONAL DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO * 
Teleférico 

& skidder 

Carro Total 

carregador Teleférico 

Trator com 

guincho 

Custos de aquisição 
yarder C40 US$ 152.979 
skidder usado us$ 15.000 
preço base total (P) us$ 167.979 17.450 41.000 
cabos us$ 10.050 
sistema de radio us$ 5.250 

Preço total de aquisição (Pt) us$ 183.279 17.450 41.000 

Vida útil (Y) anos 10 5 8,6 
Vida útil (H) h 16000 8000 10000 
Horas trabalhadas por ano (h) h 1600 1600 1161,6 
Valor de resto em % de P (s) % 20 20 20 
Juros (Inf) % 12 12 12 
Seguro {Ins) % 4 4 4 

Valor de resto S= ( (s . P/100) us$ 33.596 3.490 8.200 
Média de Investimento AVI = (Pt + SS)/2 us$ 108.437 10.470 24.600 

Depreciação = ((Pt -S)/H) US$/h 9,36 1,75 3,28 
Juros = ((Int. AVI)/(100.h)) US$/h 8,13 0,79 2,54 
Seguro = ((Ins . AVI)lh) US$/h 2,71 0,26 0,85 

Total do custo de aquisição (OW) US$/h 20,20 2,79 6,67 

Custos de operação e manutenção 
cabo de aço (wc) us$ 10500 
vida útil do cabo (wh) h 1600 
sistema de radio (rc) us$ 5250 
vida útil do sistema de radio (rh) h 2400 
consumo de combustível (F) L/h 3,8 4,5 
combustível (fc) US$/L 0,36 0,36 
lubrificante como % de combustível (fp) % 10 10 20 
consumo anual de pneus (f) no. # 0,25 
troca de pneu (tc) us$ 1420 
custo anual de manutenção (Rp=( Pt-S ).0,8/Y)' US$ 11975 2234 3048 
salários US$/h 

operador de trator agrícola US$ 250/mes US$/h 2,58 
operador US$ 450/mes US$/h 3,38 
enganchador US$ 300/mes US$/h 2,25 
engatador US$/h 1,50 1,50 
engatador US$/h 1,50 1,50 
engatador US$/h 1,50 

total de salários (S) US$/h 8,63 7,08 
benefícios sociais (WBL) % 120 120 

cabo de aço (wc/wh) US$/h 6,56 
sistema de radio (rc/rh) US$/h 2,19 
combustível (F .fc) US$/h 1,37 0,00 1,62 
lubrificante (fp/100) .(F. fc ) US$/h 0,14 0,00 0,32 
pneu (t. (c)/h US$/h 0,31 
manutenção (Rp/h) US$/h 7,48 1,40 2,62 
salários + benefícios (W. (1+WBL/100) US$/h 18,99 14,55 

Total dos custos operacionais (OP) US$ 36,71 1,40 19,42 

Total dos custos de aquisição e de operação 
(OW+OPf US$/h 56,91 4,19 61,10 26,09 

* Dados de custo do teleférico Skylead C40 Modelo 16000 e de um trator com guincho TMO. Baseado em informações de 
FORRESTER (1993, p. 8) e dados de PEREIRA NETO (1995, p. 109). 

" Fator de manutenção = 0,80 ( PEREIRA NETO, 1995, p.109) 
b Estes custos são baseados na metodologia apresentada por FORRESTER (1993, p. 8) e não incluem custos de supervisão, lucro e 

administração 
c Salários - engatador de teleférico US$ 200,00/mes e engatador de guincho US$ 130,00/mês. 



ANEXO 3 - MEDIDAS DE RELEVO 

Linha Declividade Linha Declividade 

N.2 % N 2 % 
1 31 23 47 

2 42 24 72 

3 49 25 53 

4 58 26 81 

5 73 27 65 

6 48 28 39 

7 52 29 64 

8 56 30 39 

9 46 31 44 

10 47 32 59 

11 66 33 66 

12 55 34 48 

13 66 35 40 

14 65 19 68 

15 38 20 53 

16 57 21 53 

17 45 22 75 

18 48 
Linhas de declividade feitas sobre o mapa para avaliar o relevo. Declividade média por linha 

Média (X) =53,2 

Desvio (S)= 12,0 

Intervalo de Ocorrência de 95 % das inclinações =X ± 2.S 

= 29 a 77 % 

Intervalo de Confiança das Média (95% de probabilidade) = X ± t S / * n 

= 53,2+ 2,08 S / * 2 2 

= 53,2 ± 5,3 

= [ 47,9 a 58,5 ] 



ANEXO 4 - ESTRADAS PROJETADAS 
Nome da estrada no Comprimento Nome da estrada Comprimento 

mapa digital (m) no mapa digital (m) 

Estradas Primarias Estradas Secundárias 

Estradai 11133 79 1218 

Estradaô 12351 80 543 

Estrada7 8809 81 794 

Estrada8 749 82 708 

Total Estradas 83 193 
Primárias 33.042 84 2079 

Estradas Secundárias 85 1927 
25 1414 86 736 
26 1183 87 363 
29 209 88 1276 
31 1020 92 538 
32 340 93 306 
33 1747 94 242 
34 115 95 383 
35 794 96 2108 
36 456 98 1215 
38 2224 99 660 ' 
41 280 101 1376 
43 40 102 218 
44 191 103 885 
45 683 104 1491 
55 2078 105 692 
56 652 106 934 
58 2043 107 127 
59 1018 108 419 
60 463 109 526 
61 74 112 1268 
62 146 113 180 
64 364 114 692 
65 1444 115 631 
66 434 117 562 
67 1191 118 1106 
68 1981 120 1113 
69 224 121 300 
70 1149 122 529 
72 1848 123 490 
73 191 124 477 
76 1678 125 703 
77 133 

Total Estradas 
Secundarias 57.852 

Notas : Estradas projetadas para a área de estudo de 2.997 ha, sendo 2.265 ha de floresta plantada. 

Estradas Primárias (m) 33.042 

Estradas Secundárias (m) 57.852 

Total de Estradas (m) 90.894 
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ANEXO 5 - COMPRIMENTO DE ESTRADAS X MÉTODO DE EXTRAÇÃO 

Padrão Trator com guincho Teleférico 

de Estrada Distância Estrada Distância 

estrada (m) (m) 

Principal Est_206 1623 Est_206 1623 

Secundária Est_207 1450 Est_87 1276 

Est_208 1280 Est_88 363 

Est_209 699 

Est_210 1841 

Est_213 446 

Est_214 334 

Est_215 826 

Subtotal 6876 1639 

Total 8.499 3.262 
Relação entre total de estradas = 2,60 

Relação entre estradas secundárias = 4,19 
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ANEXO 6 - DADOS DE INCLINAÇÃO DO TERRENO PARA CÁLCULO DO 
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS. 

Estrada Linhas de relevo Total (*) 

41 41-1 1-36 36-37 37-40 40-39 39-38 38 / Media 

Est_206 Inclinação % 14 14 24 18 39 0 7 12 
principal Inclinação % 24 18 39 0 7 12 

Media % Í4Ío 19,0 21,0 28,5 19,5 3,5 9,5 Ü b 

Comprimento m 214 165 105 231 148 322 240 198 1623 
Média Ponderada % 14,5 

Est_87 Inclinação % 14 24 18 
secundária Inclinação % 24 18 39 

Média % 19,0 21,0 28,5 

Comprimento m 80 132 151 363 
Média Ponderada % 23,7 

Est_88 Inclinação % 57 27 84 39 22 42 
secundária Inclinação % 27 84 39 22 42 12 

Média % 42,0 55,5 61,5 30,5 32,0 27,0 

Comprimento (m) 118 247 96 288 416 111 1276 
Média Ponderada 38,9 

* Inclinação das rampas da rede de estradas para extração com teleférico. 
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ANEXO 6 - DADOS DE INCLINAÇÃO DAS RAMPAS DAS ESTRADAS PARA 
CÁLCULO DE CUSTO UTILIZANDO A FÓRMULA DA FAO 

Estrada Linhas de relevo Total 

41 41-1 1-36 36-37 37-40 40-39 39-38 38 / Médi; 

Est_206 Inclinação % 14 14 24 18 39 0 7 12 
principal Inclinação % 24 18 39 0 7 12 

Média % 14,0 19,0 21,0 28,5 19,5 3,5 9,5 12,0 
Comprimento m 214 165 105 231 148 322 240 198 1623 

Média Ponderada % 14,5 

Est_207 Inclinação % 14 24 28 39 22 41 39 
secundária Inclinacão % 24 28 39 22 41 39 

Média % - 19,0 26,0 33,5 30,5 31,5 40,0 39,0 
Comprimento m - 132 120 260 198 320 232 188 1450 

Média Ponderada % 32,5 

Est_208 Inclinação % 14 14 42 84 39 87 
secundária Inclinação % 42 84 39 87 

Média % 14,0 28,0 63,0 61,5 63,0 87,0 - -

Comprimento m 159 197 139 297 254 235 - - 1280 
Média Ponderada % 55,6 

Est_209 Inclinação % 26 26 42 50 
secundária Inclinação % 42 50 39 

Média % 26,0 34,0 46,0 44,5 - - - -

Comprimento m 285 172 180 63 - - - - 699 
Média Ponderada % 34,8 

Est_210 Inclinação % 58 58 27 50 58 87 57 50 
secundária Inclinação % 27 50 58 87 57 50 

Média % 58,0 42,5 38,5 54,0 72,5 72,0 53,5 50,0 
Comprimento m 161 181 238 282 313 357 196 114 1841 

Média Ponderada % 57,5 

Est_215 Inclinação % 58 41 39 58 
secundária Inclinacão % 41 39 58 87 

Média % - 49,5 40,0 48,5 72,5 - - -

Comprimento m - 125 271 278 152 - - - 826 
Média Ponderada % 50,3 

Est_214 Inclinação % 30 30 
secundária Inclinação % 41 

Média % 30,0 35,5 - - - - - -

Comprimento m 36 298 - - - - - - 334 
Média Ponderada % 34,9 

Est_213 Inclinação % 41 41 
secundária Inclinacão % 39 

Média % - 41,0 40,0 - - - - -

Comprimento m - 160 286 - - - - - 446 
Média Ponderada % 40,4 

"Inclinação das rampas da rede de estradas para extração com guincho. 
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ANEXO 7 - PRODUTIVIDADE* DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO COM TELEFÉRICO 

Amplitude Distancia Distancia Média (1) (2) (3) (4) 
de Extração de Extração de Extração Mini-Urus Mini-Urus Skylead Skylead 

(m) (m) (m) (st/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) 

50 50 25 4,64 3,71 
100 100 50 4,29 3,43 

80-205 136 68 17,0 
150 150 75 3,96 3,17 

110-230 180 90 19,5 
200 200 100 3,76 3,01 
250 250 125 3,57 2,86 

*Dados de Produtividades obtidos na literatura 
(1) MALINOVSKI;FERNNER(1988, p.70) 
(2)= (1) * 0,80 
(3) FORRESTER (1993, p.4) v=0,5 m3 

(4) FORRESTER (1993, p.4) v=0,82 m3 

Produtividade x distância de extração - cálculo dos segmentos de reta 
para interpolação linear para diferentes distâncias. 

x y (1) (2) 
Distância de Extração Mini-Urus b a 

(m) (m3/h) 

100 3,43 
150 3,17 -0,0053 3,960 
200 3,01 -0,0032 3,648 
250 2,86 -0,0030 3,616 

(1 ) b - coeficiente linear: b = (y2 - y1 )/(x2 - x1 ) onde: x - distancia de arraste e y - produtividade 
(2) a - coeficiente linear a = y1 - b.x1 

Correção da produtividade em função da distância de arraste. 
x y (1) (2) 

Distância de Extração Mini-Urus Skylead Skylead a b 
(m) (m3/h) (m3/h) (m3/h) 

100 3,43 18,0 21,8 
136 3,24 17,0 20,6 -0,0053 3,9600 
150 3,17 16,6 20,1 
180 3,07 16,1 19,5 -0,0032 3,6480 
200 3,01 15,8 19,1 
250 2,86 15,0 18,1 
300 2,70 14,2 17,2 -0,0030 3,6160 

Obs. - dados reais em negrito 
(y) valores reais e estimados por interpolação linear ; y = a + b x 
(1) produtividade para v=0,5m3por árvore P = (17/3,24).y 
(2) produtividade para v=0,82m por árvore P = (19,5/3,07).y 

Correção da produtividade em função do volume por árvore. 
Distancia de extração 

(m) 
volume por árvore 
0,82 0,50 

Perda de 
Produtividade 

136 
180 

20,6 17,0 
19,5 16,1 

0,82 => 0,50 Média 
0,82 => 0,38 

-17,4 
-17,4 
-17,4 % 
-23,9 % ( 1 ) 

(1 ) a produtividade para v=0,38 ma é a produtividade para v=0,82 m3 por árvore menos 23,9%. 
(2) Para distância = 300 m, a produtividade é 17,2 - 23,9% = 13,1 rrT/h. 
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ANEXO 8 - DADOS DE VOLUME POR ÁRVORE 

Inventár io Florestal 

Local - área vizinha a área de estudo 
Plantio -1974 
Medições - 12 mostras 
1106 árvores medidas 
Fator de Forma = 0,46 
600 m2 / parcela 
sem correção de declividade 

Percentual de Madeira por classe de volume por árvore 

CLASSE 
(m3/arv) 

VMED FREQ SOMA PERCENTUAL 

0 -0,3 0,194 520 101,099 26 
0,3-0,7 0,452 522 235,767 60 
0,7- XX 0,861 64 55,080 14 

Total 1106 391,946 100 

Variável N Media Desvio Padrão Mínimo Máximo 

VHA 

VMED 

12 

12 

544 

0,380 

90 

0,108 

323 

0,257 

647 

0,646 



ANEXO 9 - DENSIDADE ÓTIMA DE ESTRADAS PARA EXTRAÇÃO COM 
TELEFÉRICO 

Densidade Distancia Distancia Produtividade Custo de Custo de Custo total 

de Estradas de Extração media da Extração extração Estrada 

(m/ha) (m) (m) (m3/h) (US$/m3) (US$/m3) (US$/m3) 

20 600 300 9,1 6,71 0,86 7,57 
25 480 240 11,0 5,55 1,08 6,63 
30 400 200 12,2 5,01 1,29 6,30 
35 343 171 13,1 4,66 1,51 6,17 
40 300 150 13,8 4,43 1,72 6,15 
45 267 133 14,3 4,27 1,94 6,21 
50 240 120 14,7 4,16 2,15 6,31 
55 218 109 15,1 4,05 2,37 6,41 
60 200 100 15,4 3,97 2,58 6,55 
65 185 92 15,6 3,92 2,80 6,71 
70 171 86 15,8 3,87 3,01 6,88 
75 160 80 16,0 3,82 3,23 7,04 
80 150 75 16,2 3,77 3,44 7,21 
85 141 71 16,4 3,73 3,66 7,38 
90 133 67 16,6 3,68 3,87 7,55 
95 126 63 16,8 3,64 4,09 7,72 
100 120 60 17,0 3,59 4,30 7,89 

* * Densidade equivalente ao custo mínimo. 
* Densidade Ótima de Estradas (variação até 5% do custo mínimo) 
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ANEXO 10 - VOLUME DE CORTE DE TERRA PARA ESTRADAS DE 5,5 m DE 
LARGURA 

Extração Estrada Comprimento Volume Volume por 

Total metro linear 

(m) (m3) (m3/m) 

Est_206 (principal) 1623 NC -

TELEFÉRICO Est_87 (secundária) 363 1.515 4,2 

Est_88 (secundária) 1276 13.584 10,6 

Média Ponderada 9,2 

Est_206 (principal) 1623 NC -

Est_207 (secundária) 1450 14.026 9,7 

Est_208 (secundária) 1280 14.299 11,2 

GUINCHO Est_209 (secundária) 699 4.919 7,0 

Est_210 (secundária) 1841 39.614 21,5 

Est_215 (secundária) 826 7.984 9,7 

Est_214 (secundária) 334 3.154 9,4 

Est_213 (secundária) 446 3.755 8,4 

Média Ponderada 12,8 

NC - não calculado. Estrada passando por região sem MDT. 

Saída do Sistema - Volume de corte e aterro - estrada Est_87 para extração com 
teleférico 

Ponto Cota de Cota de Superior Superior Superior de Volume Volume 
Quilométrico Terreno Rasante de Corte de Aterro Vegetação de Corte de Aterro 

0 755,995 756,073 1,854 0,289 0,000 0,000 0 ,000 
20 757,303 757,502 1,349 0,577 0,000 32,031 8 ,657 
40 758,871 758,932 1,801 0,245 0,000 31,498 8 ,222 
60 760,822 760,362 4,667 0,000 0,000 64,676 2,451 
80 761,768 761,792 2,921 0,270 0,000 75,875 2 ,698 

100 763,501 763,631 2,245 0,465 0,000 51,659 7 ,350 
120 765,280 765,429 2,169 0,510 0,000 44,140 9,756 
140 767,078 767,227 2,160 0,509 0,000 43,287 10,195 
160 768,078 769,024 2,039 0,591 0,000 41,990 11 ,000 
180 770,845 770,822 3,317 0,207 0,000 53,561 7 ,976 
200 772,769 772,620 4,097 0,060 0,000 74,134 2,666 
220 774,581 774,417 4,151 0,045 0,000 82,474 1,052 
240 776,852 776,215 6,975 0,000 0,000 111,254 0,451 
260 777,442 778,013 0,897 2,008 0,000 78,718 20,079 
280 779,924 779,810 6,534 0,314 0,000 74,315 23 ,224 
300 781,855 781,608 7,595 0,140 0,000 141,298 4,548 
320 783,485 783,406 6,427 0,383 0,000 140,221 5 ,236 
340 785,298 785,204 6,798 0,384 0,000 132,249 7 ,669 
360 787,289 787,001 8,005 0,104 0,000 148,027 4 ,874 
380 787,451 788,799 1,337 7,776 0,000 93,415 78,794 

1514,822 216,898 
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