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RESUMO 

A densidade de estradas florestais inadequadas ocasiona aumento nos custos de 

produção, perda de área de plantio e impactos ambientais, e a análise da densidade 

ótima de estradas considerando o relevo, gênero cultivado, capacidade de estocagem e 

número de máquinas pode suportar esta adequação. O objetivo geral do trabalho foi 

determinar a densidade atual (DE), ótima (DOE) e operacional (DOP) de estradas 

florestais em diferentes condições de declividade do terreno e gênero do povoamento 

para o sistema de colheita de árvores inteiras (full tree). O método aplicado foi o 

indireto, através da minimização do custo total, que contemplou o somatório dos custos 

de construção (CC) e manutenção de estradas (CM), extração da madeira (Cext), 

mitigação de impactos de estradas (CIE) e perda de área de plantio (CPA). Foi 

estabelecida a restrição de capacidade máxima de estocagem de madeira (CME) nas 

áreas, esta foi analisada a partir da taxa de utilização das estradas florestais (TE) e a 

capacidade de estocagem teórica (CET). Na definição da DOP considerou-se o número 

de máquinas necessárias para atender a demanda de produção anual nas diferentes 

condições de relevo, adicionado o custo de aumento de frota de máquinas no custo total. 

Os resultados mostraram que as áreas declivosas apresentarem os maiores custos de 

construção de estradas e extração da madeira e o custo de perda de área de plantio foi 

maior nas áreas planas. Todos os cenários na DOE apresentaram a CME menor que o 

volume total de produção previsto, enquanto na DOP todas as áreas apresentaram uma 

CME maior que o volume previsto de produção, exceto as áreas declivosas de eucalipto. 

De forma geral, a DE, DOE e DOP foram maiores nas áreas mais declivosas e a DOE e 

DOP foram menores que a DE em todos os cenários, exceto as áreas declivosas de 

eucalipto. Nas áreas planas de eucalipto, a DE foi de 85 m ha-1, a DOE de 38 m ha-1 e a 

DOP de 74 m ha-1. Nas áreas declivosas de eucalipto a DE foi de 102 m ha-1, a DOE 44 

m ha-1 e a DOP de 123 m ha-1. Nas áreas planas de pinus DE foi de 126 m ha-1, a DOE 

de 53 m ha-1 e a DOP de 92 m ha-1. Nas áreas declivosas de pinus DE foi de 180 m ha-1, 

a DOE de 65 m ha-1 e a DOP de 123 m ha-1. O planejamento de estradas florestais deve 

considerar as características de relevo e gênero do povoamento, pois ambos impactam 

na densidade de estradas, assim como a CME e a DOP, que adequam o planejamento as 

condições e situações locais e possibilitam verificar a viabilidade de implantação da 

DOE e o potencial real de ganhos nos custos operacionais. 

Palavras chave: Densidade de estradas; capacidade máxima de estoque; declividade. 
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ABSTRACT 

The road density inadequate cause increased production costs, loss of planting area and 

environmental impacts e the analysis of optimal road density considering terrain 

conditions, forest gender, timber storage capacity and number of machine can support 

this. The general object of this study was to determine current road density, optimal 

road density and operational density in different terrain conditions and forest gender to 

full tree harvester system. The method applied was the indirect, throught the 

minimization of total costs, which contemplated the sum of road construction cost, road 

maintenance cost, skidding cost, loss of planting area cost and impact cost of road. It 

was create a restriction of timber storage capacity (CME), and was analyzed from the 

forest road fee utilization and theoretical stock capacity. At the definition of DOP, was 

considered the number of machines to attend annual production demand in different 

terrain conditions, added cost of increasing machines in total cost. The results showed 

that the slopping areas have the highest cost of timber skidding and road construction 

and the cost of loss of planting area were higher in flats areas. All scenarios in the DOE 

the CME was less than the estimate volume of production, while in DOP, in all 

scenarios, the CME was bigger then, except as sloping eucalyptus areas. In general, DE, 

DOE and DOP were higher in the most sloping areas and DOE and DOP were higher 

than DE in all scenarios, except sloping eucalyptus areas. In the flat areas of eucalyptus 

the current road density was 85 m ha-1, the DOE of 38 m ha-1 and the DOP of 74 m ha-1. 

In the flat areas of eucalyptus the DE was of 102 m ha-1, the DOE 44 m ha-1 and the 

DOP of 123 m ha-1. In the flat areas of pine DE was of 126 m ha-1, the DOE of 53 m ha-

1 and the DOP of 92 m ha-1. In the sloping areas of pine DE was of 180 m ha-1, the DOE 

of 65 m ha-1 and the DOP of 123 m ha-1. The road planning must considered terrain 

conditions and forest gender, because both impact the road density, as the CME and 

DOP, that adapt the planning to local conditions and situations and make it possible to 

verify the feasibility of implementing the DOE and the real potential for gains in 

operating costs. 

Keywords: Road density; timber storage capacity; slope. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, em muitos casos, a rede viária em plantios florestais apresenta uma 

densidade inadequada devido a não passarem por um processo de revisão após a 

introdução das novas tecnologias de máquinas florestais, dos novos sistemas de colheita 

da madeira e dos diferentes regimes de manejo.  

A falta ou ausência de critérios técnicos, econômicos e ambientais para a tomada 

de decisão quanto à densidade de estradas a ser empregada em plantios florestais, 

acarreta em perdas de produtividade, aumento dos custos de produção, perda de área 

disponível para produção e maior impacto ambiental pelo aumento da quantidade de 

sedimentos nos cursos de água.  

Tal fato tem grande pertinência devido às operações de colheita e transporte da 

madeira corresponder, por aproximadamente, 50 a 70% dos custos da madeira posta na 

indústria, além das inúmeras variáveis de influência nas operações florestais (LOPES, 

2001; MACHADO, 2014). Como a participação das fibras de madeira na composição 

do custo de produção de celulose pode chegar a 50%, é fundamental a consideração de 

diversos aspectos e restrições operacionais, junto aos aspectos e custos das atividades de 

construção e manutenção das estradas, que tal dinâmica impactará a viabilidade e 

sustentabilidade do processo produtivo florestal, 

A estrada é considerada uma infraestrutura de grande importância no 

empreendimento florestal, sendo responsável pelo acesso dos meios de produção para a 

implantação, manutenção dos povoamentos, e principalmente, para o escoamento dos 

produtos florestais. No regime de manejo florestal que visa a produção de celulose tem 

por finalidade garantir a ligação entre as áreas produção de madeira e seus centros 

consumidores, sendo que a variação na quantidade de estradas nos povoamentos 

florestais poderá impactar de forma direta o dimensionamento da frota de máquinas, o 

custo da extração de madeira, o aproveitamento das áreas de plantio e os impactos 

ambientais. 

Por isso, o planejamento eficiente das estradas no empreendimento florestal 

permite otimizar os custos operacionais referente as atividades de colheita da madeira e 

de estradas, bem como a redução de impactos ambientais e o máximo aproveitamento 

das áreas produtivas disponíveis para o cultivo dos plantios florestais. 
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A densidade ótima de estradas mostra-se como um bom indicador de suporte 

para análise no planejamento florestal, pois, indica uma faixa na qual o somatório dos 

custos de construção e manutenção de estradas, os custos de extração da madeira e os 

custos de perda de área produtiva serão mínimos, e com um melhor aproveitamento das 

áreas disponíveis para o plantio da floresta. 

Durante o planejamento das estradas e da colheita de madeira por meio da 

densidade ótima que busca a otimização das operações florestais, a declividade do 

terreno passa a ser uma variável de elevada influência na tomada de decisão. Tal fato 

poderá interferir na eficiência da operação de extração, na disponibilidade das áreas de 

estocagem da madeira nas margens dos talhões, bem como impactar na maior ou menor 

quantidade de estradas nas áreas de produção, que por consequência, em perdas de áreas 

de efetivo plantio, maiores impactos no ecossistema florestal e custos de produção. 

Portanto, a análise do comportamento dos custos das operações de colheita da 

madeira e das estradas florestais nas diferentes condições de relevo e gênero florestal 

cultivado, considerando as restrições físicas dos locais poderão auxiliar os gestores 

florestais na tomada de decisão acerca da definição da densidade ótima de estradas, 

permitindo, consequentemente, a otimização dos recursos e a redução dos custos do 

binômio colheita-estradas e a sustentabilidade da produção florestal. 

Diante do exposto, a hipótese desta pesquisa é que as densidades atual, ótima e 

operacional de estradas florestais variam de acordo com o gênero florestal cultivado, 

tendo maiores valores em áreas mais declivosas. Assim, em algumas situações, essas 

adequações poderão reduzir a quantidade de estradas e o somatório dos custos com 

extração e estradas, bem como, alterarão a capacidade de estocagem de madeira e o 

dimensionamento do maquinário da colheita florestal. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 
 

Analisar a densidade atual, ótima e operacional de estradas florestais em plantios 

de pinus e eucalipto em relevo plano e declivoso, subsidiando o planejamento 

operacional, o melhor aproveitamento e otimização dos recursos florestais. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Especificamente, pretendeu-se neste estudo atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 

✓ Determinar os custos de construção e manutenção de estradas, extração da 

madeira, perda de área de efetivo plantio, e mitigação de impactos de estradas 

nos diferentes cenários de densidade de estradas;  

✓ Estabelecer o impacto da restrição física de capacidade máxima de estocagem da 

madeira das áreas florestais nos cenários de densidade de estradas; 

✓ Determinar a densidade atual, a densidade ótima e a densidade operacional nas 

diferentes declividades do terreno e gênero cultivado; e 

✓ Avaliar o impacto das densidades ótima e operacional na quantidade necessária 

de máquinas de extração da madeira.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Colheita da Madeira 

 

A colheita de madeira pode ser definida como um conjunto de operações 

realizadas no maciço florestal, com objetivo de preparar e extrair a madeira da área de 

corte até o local de empilhamento para o posterior transporte final, fazendo-se o uso de 

técnicas e padrões estabelecidos, com a finalidade de transforma-la em produto final, 

sendo uma importante etapa técnica e econômica do processo produtivo florestal. É a 

última etapa do processo produtivo florestal, composta pelas etapas de corte (derrubada, 

desgalhamento, traçamento e destopamento), descascamento (opcional) e extração da 

madeira (TANAKA, 1987; MACHADO, 2014). 

 O sistema de colheita da madeira pode ser definido como um conjunto de 

atividades integradas entre si, que permitem o fluxo constante de madeira, evitando os 

pontos de estrangulamento, e levando os equipamentos à sua máxima utilização 

(MACHADO, 2014). Segundo Oliveira (2013), os diversos sistemas de colheita da 

madeira existentes podem variar conforme as condições de relevo, regime de manejo, 

sortimento da madeira, características do povoamento, máquinas e equipamentos e os 

recursos financeiros disponíveis. 

De acordo com a FAO (1977), existem diferentes formas de classificação dos 

sistemas de colheita da madeira, podendo ser de acordo com o estado em que as árvores 

encontram-se no momento da extração da área de derrubada até o local de transporte, ou 

de acordo com o método utilizado para a extração da madeira até as estradas. No Brasil 

adota-se a classificação quanto à forma da madeira no momento da extração, 

destacando-se basicamente dois sistemas de colheita da madeira: árvores inteiras (full 

tree) e toras curtas (cut to length). 

 

a) Sistema de árvores inteiras (full tree)  

Neste sistema de colheita da madeira, as árvores são derrubadas e extraídas para 

as margens das estradas ou pátios intermediários, onde é realizado o processamento 

final da madeira (MACHADO, 2014). Trata-se de um sistema (Figura 1) que possui 

pontos relevantes, restrições e desvantagens. Dentre os pontos relevantes destaca-se o 

menor custo operacional, a possibilidade do aproveitamento da biomassa e a maior 

facilidade na execução do processamento da madeira em sortimentos. Por outro lado, 
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possui a desvantagem de maior dificuldade de uso em áreas de menor tamanho, maior 

compactação do solo e maior restrição para as operações de processamento e estocagem 

da madeira nas margens dos talhões. O sistema da colheita da madeira de árvores 

inteiras (full tree) tem como conjunto de máquinas mais comuns feller, skidder e 

harvester processador.  

 

 

Figura 1. Vista parcial de área colheita no sistema de árvores inteiras (full tree). 

  

b) Sistema de toras curtas (cut to length)  

Neste sistema de colheita da madeira, as árvores são processadas no local de 

derrubada, e posteriormente, transportadas para as margens das estradas ou pátios 

intermediários na forma de toras (MACHADO, 2014). O sistema comumente é 

composto pelas máquinas harvester que realiza o corte e processamento das árvores e o 

forwarder que realiza a extração da madeira na forma de baldeio para margem do talhão 

(OLIVEIRA, 2013). Como pontos relevantes neste sistema (Figura 2), destaca-se a sua 

maior eficiência operacional em áreas dispersas, de menor tamanho e maior declividade 

do terreno; a menor compactação do solo durante a extração da madeira e a 

possibilidade de descascamento da madeira. Todavia, possui como aspectos negativos o 

maior custo operacional e maiores restrições em relação aproveitamento da biomassa. 
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Figura 2. Vista parcial de área colheita no sistema toras curtas (cut to lenght). 

 

 

3.2 Extração da Madeira 

 

A extração refere-se à movimentação da madeira desde o local de corte no 

interior até a margem do talhão, estrada, carreador ou pátio intermediário, existindo 

vários sinônimos para a operação, dependendo do modo como é realizada ou o tipo de 

equipamento a ser utilizado. No arraste, a madeira fica em contato total ou parcial com 

o terreno, podendo ser utilizado guinchos ou trator florestal skidder; no baldeio a 

madeira permanece apoiada sobre uma plataforma, como no trator florestal 

autocarregável forwarder; ou suspensa com uso dos sistemas de cabos aéreos (SEIXAS 

e CASTRO, 2014). 

 

3.2.1 Variáveis de Influência na Extração da Madeira 

 

Existem vários fatores que influenciam diretamente na extração da madeira, 

podendo citar: densidade do talhão, características do terreno, tipo de solo, volume da 

madeira, distância de extração e declividade do terreno (BIRRO et al., 2002; SEIXAS E 

CASTRO, 2014; LOPES e DINIZ, 2015; SOUZA, 2016). 

Dentre os fatores de influência, alguns se destacam devido possuir uma relação 

direta com a quantidade de estradas presentes nas áreas florestais, como volume 

previsto no povoamento florestal, a declividade do terreno, a distância média de 

extração e os tipos de máquinas. 

O volume total de madeira previsto para a colheita no povoamento florestal pode 

impactar no custo por unidade de produção da extração da madeira, e 

consequentemente, no aumento ou redução da malha viária estabelecida, o volume 
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médio individual das árvores e o volume médio de madeira por ciclo de extração, que 

quanto menor, representará um maior custo operacional, e seu aumento, representará 

uma maior produtividade da extração da madeira, relacionada à melhoria do 

desempenho das máquinas de extração (MATTHEWS, 1942; SEIXAS e CASTRO, 

2014) . 

A distância de extração, cujo aumento resultará no maior tempo do ciclo 

operacional da máquina, afetará na redução da produtividade e no menor número de 

estradas, podendo ser considerada como a variável de maior influência na densidade de 

estradas. Essa variável poderá ainda afetar a quantidade de máquinas e utilização das 

áreas para estocagem de madeira (BIRRO et al., 2002; OLIVEIRA, 2013; SOUZA, 

2016; BONAZZA, 2019). 

A declividade do terreno que delimita as máquinas de extração durante as 

operações florestais, reduz a produtividade à medida que essa aumenta, podendo ainda 

restringir as opções de alocação e diminuindo a quantidade de estradas disponíveis para 

estocagem da madeira (MATTHEWS, 1942; FAO, 1974; GHAFFARIAN et al., 2008; 

SEIXAS e CASTRO, 2014). Portanto, o conjunto destas variáveis interfere no 

dimensionamento, nos tipos de máquinas a serem alocadas na produção e no 

balanceamento dos sistemas de colheita, devendo ser analisado o dimensionamento para 

evitar gargalos na extração de madeira e em todo sistema de colheita da madeira 

(SEIXAS e CASTRO, 2014; BONAZZA, 2019).  

Estudando a densidade de estradas para o sistema de árvores inteiras (full tree) 

em plantios de pinus em Santa Catarina, Souza (2016) encontrou uma redução na 

produtividade da extração de madeira mais evidente nas distâncias superiores a 150 m, 

mostrando o impacto da redução da densidade de estradas na distância de extração. 

Lopes e Diniz (2015) avaliando o efeito da declividade do terreno sobre a produtividade 

do skidder em plantios de pinus, constataram que houve uma redução na produtividade 

da máquina em função do aumento da declividade do terreno da ordem de 30% quando 

a declividade passou de 0 a 20° a 20 a 45° nas distâncias de extração até 50 m e na 

ordem de 15% nas distâncias de extração maiores que 100 m. 

Dessa mesma forma, Bonazza (2019) expõe que a variável declividade teve 

relação negativa com a produtividade do skidder em plantios de pinus, reforçando que a 

variável declividade pode afetar a produtividade das máquinas e impactar na definição 

da quantidade de estradas necessárias para atendimento da produção, devendo ser 

considerada para evitar perda de produtividade e aumento de custos de produção. 
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3.3 Estradas Florestais 

 

As estradas florestais tiveram a sua origem na pré-história, sendo definidas como 

trilhas de acesso para a circulação dos primeiros habitantes. Ao longo do tempo 

tonaram-se componentes essenciais para acesso às atividades das pessoas, para o lazer e 

o manejo dos recursos naturais (MACHADO, 1989; USDA, 2000). 

As estradas florestais podem ser definidas como as vias de acesso que viabilizam 

a implantação e a manutenção da floresta, e o posterior transporte da madeira até o local 

de consumo final. As estradas devem ser avaliadas em relação aos sistemas de colheita 

da madeira em termos quantitativos para a otimização das operações florestais, pois a 

densidade e a localização das estradas poderão delimitar o tipo de máquina e a 

produtividade da extração da madeira, acarretando impactos no custo do produto final 

(MACHADO, 1989; PEREIRA NETO, 1995; USDA, 2000). 

A quantidade de estradas, definidas em metros lineares ou metro quadrado em 

relação à área total ou de efetivo plantio (hectares) é o principal indicador avaliado 

durante o planejamento das estradas florestais. O quantitativo de estradas nas áreas 

florestais poderá influenciar na atividade de extração da madeira pela redução ou 

aumento da distância média de extração, e, consequentemente, na produtividade e 

custos das operações florestais, além de impactar na perda de área de plantio e na 

quantidade de sedimentos que poderão atingir os cursos de água. Portanto, a análise 

adequada da quantidade das estradas poderá trazer menores custos operacionais, melhor 

aproveitamento das áreas florestais e redução de possíveis impactos ambientais. 

 

3.3.1 Classificação das Estradas Florestais 

 

As estradas florestais podem ser classificadas de várias maneiras, de acordo com 

as suas características técnicas e suas funções, devendo fornecer subsídios para o 

planejamento adequado das operações florestais (MACHADO, 1989). Existem diversas 

classificações de estradas florestais ao redor do mundo, sendo que em muitos países, 

possuem departamentos específicos para gerenciá-las. Dentre as classificações de 

estradas cita-se da FAO (1977), USDA (1999) e SOUZA (2016). 

 Machado (1989) citou o sistema austríaco de classificação de estradas, que 

define em três tipos: 

Principal: estrada destinada à conexão do centro consumidor ao local de 

produção, devendo possuir bom padrão de construção e permitir o tráfego de veículos 
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durante todo o ano. Geralmente possui uma única pista de maior largura, possuindo 

revestimento primário em todo o trecho ou revestimento asfáltico nos trechos de maior 

densidade de tráfego. 

Secundária: estradas responsáveis pela divisão da floresta em áreas de produção 

e pela conexão dos pátios de estocagem na floresta com as estradas principais. 

Normalmente possui um padrão de construção mais simples, por não ser utilizada 

durante todo o ano, podendo conter ou não revestimento, sendo recomendada para 

condições climáticas favoráveis. 

Ramal: responsável pela conexão da área de corte aos pátios de estocagem na 

floresta, possuindo pista simples sem qualquer tipo de revestimento, ou seja, sendo a 

própria superfície do terreno, e usada apenas para a extração da madeira  em condições 

climáticas favoráveis. 

No Brasil, muitas empresas florestais possuem um sistema próprio de 

classificação de estradas, considerando as características locais e o regime de manejo. A 

classificação normalmente considera estradas primárias, secundárias e terciárias, sendo 

ainda em alguns casos usado o termo ramal como terciária. As principais características 

(Tabela 1) das estradas primárias, secundárias e terciárias nas empresas florestais são 

(MACHADO, 1989; PEREIRA NETO, 1995; ZAGONEL, 2005; LOPES et al., 2012; 

MACHADO, 2014; SOUZA; 2016). 

 

Tabela 1. Características das estradas florestais 

Tipo de estrada florestal Características 

Primária 

• Interligam os projetos às estradas municipais ou rodovias; 

• Possui revestimento em todo trecho; 

• Permite o tráfego durante todo ano; 

• Largura de 7 a 9 metros; 

• Declividade máxima de 8%. 

Secundária 

• Interligam as estradas principais a regiões estratégicas do 

projeto; 

• Estradas revestidas em parte dentro projetos; 

• Permite tráfego em único sentido; 

• Largura de 3 a 6 metros; 

• Tráfego na maior parte do ano; 

• Boa drenagem; 

• Declividade máxima de até 12%. 

Terciária 

• Estradas que dividem os talhões; 

• Adequem a distância de extração; 

• Possui tráfego em único sentido; 

• Largura de 3 a 6 metros; 

• Não possui revestimento; 

• Tráfego somente com tempo seco. 
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Portanto, a definição adequada do tipo de estrada florestal é de grande 

importância para o planejamento das operações florestais, e por meio disso, os 

investimentos serão melhores direcionados e aplicados, bem como as operações 

florestais organizadas e otimizadas.  

 

3.4 Planejamento de Estradas Florestais 

 

 O planejamento específico das estradas florestais consiste em uma das etapas 

essenciais para a atividade de planejamento florestal, ocorrendo frequentemente no 

horizonte de médio prazo. Neste planejamento será definido o melhor traçado das 

estradas, a distância média de extração prevista no talhão e a quantidade de madeira, 

sendo essencial para direcionar os investimentos de curto prazo. Esta etapa considera 

aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais para suporte da análise e posterior 

tomada de decisão (PEREIRA NETO, 1995; ZAGONEL, 2005; SOUZA, 2016). 

Nesta etapa deve-se buscar o acesso das áreas de produção para permitir o 

escoamento da madeira de forma eficiente com minimização dos custos de produção e 

otimização dos processos. E a falta de uma etapa de planejamento adequada pode 

ocasionar construção exagerada de estradas florestais, ocasionando em um investimento 

excessivo em estradas, em perda de área produtiva e impactos ambientais (PEREIRA 

NETO, 1995 e SOUZA, 2016). 

No planejamento das estradas podem ser usadas diferentes ferramentas para 

suporte a tomada de decisão em relação ao binômio colheita-estrada, e os seus 

respectivos custos de operação. Espera-se que a integração da rede de estradas através 

de técnicas de otimização florestal possa reduzir ainda mais os custos de construção de 

estradas (HEINIMANN, 2017). 

O desenvolvimento destas ferramentas que geram cenários simultâneos de 

estradas florestais e colheita da madeira vem crescendo nos últimos anos suportado pela 

evolução nos sistemas computacionais e na capacidade dos modelos matemáticos de 

contemplarem diversas variáveis na otimização, e com o avanço das informações do 

geoprocessamento foi possível desenvolver métodos e softwares de análise, que 

possibilitam indicar os melhores traçados de estradas florestais nas diferentes condições 

operacionais (EPSTEIN et al., 2006; EPSTEIN et al., 2001; HAYATI et al., 2012; 

HEINIMANN, 2017). 
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Os métodos desenvolvidos ao longo dos anos consideram restrições físicas e 

operacionais associadas aos custos de operação, custos de perda de área de efetivo 

plantio e custos ambientais (HEINIMAMM, 2017; EPSTEIN et al., 2001; HAYATI et 

al., 2012). Epstein et al (2001) apresentou o software Planex que otimiza a colheita da 

madeira e as estradas florestais de forma simultânea em áreas declivosas por meio de 

informações detalhadas das áreas de operação, aplicando modelos matemáticos. A 

aplicação do método de análise de densidade de estradas e colheita por meio do Planex, 

utilizado em oito empresas chilenas apresentou reduções da ordem de 15 a 20% nos 

custos de operações florestais, mostrando o potencial da ferramenta, assim como a 

maior competividade florestal com uso destas tecnologias (EPSTEIN et al., 2006). 

A partir destes desenvolvimentos, algumas empresas brasileiras passaram a 

utilizar ferramentas interativas de suporte ao planejamento das estradas florestais. 

Nestas ferramentas são analisadas de forma integrada as operações de estradas e 

colheita, permitindo a obtenção de ganhos em todas as etapas do processo, passando 

pelo planejamento de estradas, colheita da madeira e silvicultura. Faria et al (2019) 

apresentou as aplicações do software KplanR (Figura 3) que permite a simulação de 

cenários físicos e financeiros a partir restrições físicas, para suportar o planejamento de 

estradas florestais, demonstrando um elevado potencial de ganho em áreas pinus e 

eucalipto no sul do Brasil. 

 

 

Figura 3. Software de planejamento de estradas florestais Kplan-R. 

 

Alguns indicadores suportam o planejamento de estradas florestais, dentre eles 

temos: espaçamento, densidade, percentagem de madeira empilhadas próximas em 

estradas com revestimento, distância máxima e média de extração; taxa utilização das 
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estradas; capacidade de estocagem; ganho de área de plantio; custos de extração, de 

estradas e ambientais (FAO 1977, GHAFFARIAN et al., 2009; LOFTALIAN et al., 

2011; HAYATI et al., 2012; REZAEI et al., 2013). 

 

3.4.1 Espaçamento de Estradas 

 

O espaçamento de estradas florestais é a distância média horizontal entre as 

estradas de uma rede viária, enquanto a densidade é o comprimento médio de estradas 

por unidade de área da rede de estradas florestais, sendo expressa em metros por 

hectares (FAO, 1985).  

As fórmulas para determinação da densidade de estradas e o espaçamento de 

estradas foram utilizadas por Rezaei et al., (2013) em estudo para determinação de 

coeficiente de correção para distância média de extração em áreas na província de 

Madzaran no Irã. Os indicadores podem ser calculados de acordo com as seguintes 

fórmulas apresentadas por Rezaei et al., (2013): 

 

RD =
L

S
 

 

Em que: RD = densidade de estradas; L = comprimento total das estradas florestais; S = 

área total de plantio. 

 

RS =
10.000

RD
 

 

Em que: RS - espaçamento de estradas; RD - densidade de estradas. 

 

Alguns países utilizam a relação da área colhida por unidade de comprimento de 

estrada (ha km-1), porém no Brasil é mais frequente o uso da densidade de estradas em 

metros por hectare como suporte ao planejamento de estradas florestais. 

O espaçamento de estradas aumenta com o incremento na distância de extração, 

enquanto a densidade de estradas diminuirá. Tendo ambos indicadores relação direta 

com a produtividade das máquinas de extração, visto que a distância média de extração 

impacta no templo do ciclo de viagem, este consumindo na ordem de 50% do tempo de 

ciclo da extração (FAO, 1977; ZAGONEL, 2005; GHAFFARIAN et al., 2009; 

OLIVEIRA, 2013; SOUZA, 2016). 
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O planejamento adequado considerando estes indicadores poderá trazer redução 

de custos de extração e construção de estradas e minimizar os impactos ambientais 

decorrentes das atividades de estradas florestais. (ZAGONEL, 2005; SOUZA, 2016)  

 

3.4.2 Densidade Ótima de Estradas 

A densidade ótima de estradas é um importante fator no planejamento das 

operações florestais para minimização dos custos das atividades de colheita da madeira 

e estradas. Tornou-se uma alternativa estratégica para a redução nos custos de produção 

da matéria prima, redução de investimentos em construção e manutenção de estradas e 

perda de área de efetivo plantio (ZAGONEL, 2005; GHAFFARIAN et al., 2009). 

O método para otimizar a quantidade de estradas florestais foi desenvolvido por 

Matthews (1942), que define a quantidade ótima de estradas florestais por meio da 

minimização dos custos de extração e estradas, utilizando o termo espaçamento 

econômico entre estradas, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Espaçamento econômico de estradas. 

 

À medida que se aumenta o espaçamento entre as estradas florestais, o custo de 

estradas por unidade do produto reduz e aumenta o custo para extração da madeira. A 

minimização do custo total depende do balanço de três fatores: custo de estradas 
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florestais por unidade de distância, volume por unidade de área e custo de extração da 

madeira por unidade de distância (MATTHEWS, 1942; FAO, 1977; GHAFFARIAN et 

al., 2009). 

O método considera constante o custo por unidade de volume de madeira e 

metros de estradas conforme equação abaixo: 

 

VC

R
S

33,0
=  

Em que: S = Espaçamento ótimo de estradas (m); R = Custo de construção e 

manutenção de 1 m de estrada (U$$ m-1); V = Volume por hectare da área 

(m3); C = Custo de extração (U$$ m3 m-1). 

 

 A FAO (1977) conceituou a densidade ótima de estradas florestais, onde afirma 

que existe uma densidade de estrada, em metros por hectare, que resultará em um menor 

custo combinado de extração e construção e manutenção de estradas, definida como 

densidade ou espaçamento ideal de estrada. 

A partir dos métodos citados por Matthews (1942) e FAO (1977) que 

consideravam como fatores o custo de extração, volume do povoamento florestal e 

custo de estradas, outras pesquisas foram desenvolvidas identificando fatores adicionais 

de influência no espaçamento ótimo ou na densidade ótima. Entre eles, sistema de 

colheita, custos da terra, custo de passivos ambientais, declividade, custos de 

oportunidade de equipamentos, entre outros (GHAFFARIAN et al., 2009). 

Na comparação de três diferentes métodos para a determinação da densidade 

ótima de estradas em áreas no sudeste da Áustria, com a colheita de madeira no sistema 

de toras curtas, Ghaffarian et al. (2009) obteve diferentes densidades ótimas de estradas 

florestais, de 1.969 m aplicando o método de Matthews (1942), de 394,4 para método 

Sundberg (1976) e de 463 m e 909 m para os dois métodos de minimização dos custos 

totais, mostrando que a escolha do método adequado para as condições locais é 

determinante para a acurácia da análises.  

 Em áreas de relevo acidentado, as restrições físicas de construção de estradas e 

de extração da madeira são limitadas, sendo que os modelos geralmente subestimam o 

total de estradas que devem ser construídos, tornando-se necessária o estudo da relação 

entre custos de estradas e declividade. A declividade pode afetar a quantidade de 

estradas presentes na área, pois as áreas planas apresentam menores densidades de 
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estradas quando comparadas com áreas declivosas. Isto pode-se direcionar pelo 

aumento do custo de extração com o aumento da declividade e maiores restrições que as 

áreas declivosas podem oferecer. 

Ghaffarian (2009) destaca que deve ser respeitado as restrições físicas e as 

variações no relevo para determinar a densidade ótima de estradas, pois as restrições 

locais, como declividade de terreno podem limitar os locais a serem alocadas as 

estradas, devendo-se considerar os custos das diferentes operações para cada tipo de 

situação. 

Os métodos descritos ainda não consideram as varáveis do custo de perda de 

área de plantio e mitigação dos impactos de estradas, sendo que tais variáveis 

consideram as estradas como permanentes, ocupando área que poderia ser destinada 

para o plantio com melhor aproveitamento da área produtiva e menor impacto 

ambiental. Zagonel (2005) e Souza (2016) incluíram o custo de perda de área plantio no 

somatório dos custos totais encontrando redução dos custos nas situações que 

avaliaram. Souza (2016) encontrou uma redução na ordem de 70% no custo de perda de 

área de plantio, enquanto Zagonel (2005) encontrou uma redução menor, na ordem de 

4%, porém ambos os estudos mostrando a possibilidade de aumento da área de plantio 

com a redução do custo de produção no empreendimento florestal.   

Souza (2016) apontou uma redução na quantidade de estradas da ordem de 60 m 

por hectare na colheita de pinus no sistema de árvores inteiras, onde obteve uma 

densidade ótima de 32,09 m ha-1. Zagonel (2005) em seu estudo encontrou uma 

densidade ótima de estradas entre 25,47 e 30,48 m ha-1 em áreas planas em plantios de 

pinus em Santa Catarina. 

Zagonel (2005) analisando os diferentes comportamentos do custo de perda de 

área de plantio por meio do uso por estradas mostrou ganhos na ordem de 40% com a 

redução da densidade de estradas florestais, variando de acordo com a largura, 

concluindo que muitas vezes, uma rede viária extensa acarreta em perdas consideráveis 

de áreas de produção. Observa-se que o dimensionamento adequado da densidade de 

estradas florestais, considerando as relações com a extração da madeira por meio do 

método DOE pode indicar melhores aproveitamentos das áreas destinadas a plantio, 

com a devida quantidade de estradas florestais para realização da atividade de extração. 

Diversos trabalhos como Pereira Neto (1995), Zagonel (2005), Ghaffarian 

(2009) e Souza (2016), apresentaram diferenças entre DE e DOE, representando 

redução expressiva nos custos de produção e na perda de área produtiva, porém as 
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variáveis físicas das áreas, como declividade do terreno e taxa de utilização das 

estradas, as características dos povoamentos, volume total previsto de colheita e os 

custos de investimentos com máquinas podem impedir que tal DOE seja executável. 

Por isso, o uso da DOE reduz os custos totais de produção de madeira, porém 

deverá ser utilizada com ressalvas visto que a mesma é determinada somente de maneira 

econômica, sem considerar as variáveis operacionais, ocasionando em situações difíceis 

de serem realizadas a campo (SOUZA, 2016). 

 A variação entre DOE e DE poderá impactar no aumento ou na redução do 

número de máquinas para extração da madeira. Em diversas empresas florestais, a 

quantidade de estradas está associada ao número de máquinas necessárias para 

atendimento da demanda do centro consumidor. Esta variação no número de máquinas 

poderá afetar no custo total da operação, devendo ser avaliada junto com os outros 

custos inerentes às operações florestais. Deve-se ainda avaliar os impactos no 

balanceamento dos sistemas de colheita, como modo de evitar que alguma máquina seja 

gargalo na operação, considerando que a variação de densidade pode contribuir para 

maior ou menor propensão ao estrangulamento da produção. 

Bonazza (2019) estudando a densidade ótima em plantios de pinus no sistema de 

colheita de árvores inteiras observou que, a partir de determinada densidade, a extração 

passa a ser o gargalo da operação e as opções de estocagem da madeira ficam mais 

restritas, caracterizando-se pelo não atendimento das demandas de produção, tendo a 

necessidade de incrementos de máquinas de extração. Foi encontrada uma DOE de 

18,56 m ha-1, com uma distância média de extração de 320 m, apontando para 

necessidade de aumento de um skidder na frota para que a meta mínima de produção 

fosse atingida.  

Para a aplicação da DOE em diferentes realidades torna-se necessária a inclusão 

de variáveis físicas para melhor adaptação ao cenário real. A análise da densidade ótima 

considerado a inclusão da restrição de capacidade máxima de estocagem e a 

incorporação dos custos de investimentos de máquinas em diferentes cenários de 

declividade pode auxiliar gestores no método DOE. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Caracterização da Área de Estudo 
 

Este estudo foi realizado com base em dados e informações das áreas 

operacionais de uma empresa florestal localizada no município de Telêmaco Borba, 

estado do Paraná (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Localização de área de estudo. 

 

A empresa possui uma base florestal composta por plantios dos gêneros 

eucalipto e pinus para atendimento de madeira como fonte de matéria prima para o 

abastecimento de duas unidades fabris para produção de celulose e papel. 

Conforme o sistema de classificação climática de Köppen, baseado na 

vegetação, temperatura e pluviosidade, o clima é subtropical, com temperatura média no 

mês mais frio inferior a 18 °C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente 

acima de 22 °C, com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de 

concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. 

O regime de manejo adotado pela empresa é de condução das florestas de 

eucalipto e pinus para o corte raso aos 7 e 16 anos, respectivamente. A menor unidade 

de manejo é denominada talhão, onde são realizadas todas as atividades silviculturais e 

operacionais de colheita da madeira. 
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A pesquisa foi realizada em unidades denominadas blocos geográficos, que são 

unidades de planejamento definidas para as atividades de construção de estradas e 

colheita da madeira, possuindo delimitação física e área total fixa ao longo das rotações.  

Na Figura 6 é ilustrada a delimitação de um bloco geográfico constituído por 

talhões ou unidades de colheita da madeira e as estradas secundárias e terciárias. 

 

 
 

Figura 6. Bloco geográfico composto por talhões e estradas. 

 

Os dados foram obtidos de 69 blocos geográficos em áreas próprias da empresa. 

Foram 46 blocos com recomendação de plantio do gênero eucalipto e 23 blocos de 

plantio do gênero pinus. As características físicas dos blocos e de plantios florestais são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Características físicas dos blocos geográficos e dos plantios florestais. 

Características físicas 
                   Gênero  

         Eucalipto     Pinus 

N° de blocos 46 23 

Área média total (ha) 1.400,9 506,7 

Área média de plantio (ha) 792,7 206,5 

Área média do talhão (ha) 11,5 5,1 

Declividade média (graus) 6,9 10,3 

Distância média de extração (m) 77,8 61,0 

Idade de corte (anos) 7,0 16,0 

Incremento médio anual (m³ ha-1) 58,2 43,1 

Volume médio individual (m³ árv-1) 0,37 0,46 

Volume por hectare (m³ ha-1) 407,4 689,6 

 

Principal 

Secundária 

Terciária 
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A declividade média nos blocos geográficos foi gerada com informações de 

relevo obtidas por meio do processamento de dados de voo lidar agrupadas em células 

de 10 m x 10 m. Estas informações foram analisadas no software ArcGis para gerar as 

médias por blocos. A distância média de extração atual foi medida com uso do software 

ArcGis no modo editor. As características de plantio foram determinadas a partir da 

indicação futura de gênero nos blocos. 

 

4.2. Sistema de Colheita da Madeira 

 

O sistema de colheita da madeira contemplado no estudo da densidade de 

estradas nas diferentes condições de relevo foi de árvores inteiras (full tree). O sistema 

de árvores inteiras é composto pelo feller, skidder e harvester processador (Figura 7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema de colheita da madeira adotado na empresa 

 

O feller buncher (Tigercat modelo L870) tem a função de derrubar as árvores no 

interior dos talhões, em seguida o skidder (Tigercat 635 6x6) executa a extração da 

madeira por meio do arraste das árvores inteiras do interior do talhão até as margens das 

estradas. Por fim, o harvester processador (John Deere 953 e Tigercat 855) executa o 

desgalhamento e traçamento (cabeçote Waratah 622C e cabeçote H9 4x4 Ponsse) das 

árvores inteiras nas margens das estradas, deixando a madeira disponível para posterior 

carregamento e transporte final. 

Na Figura 8 pode ser observado as etapas de corte e extração da colheita da 

madeira no sistema de árvores inteiras, destacando a disposição dos feixes de árvores no 

interior e na margem do talhão. 

DERRUBADA ARRASTE PROCESSAMENTO 
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Figura 8. Área em colheita de madeira no sistema de árvores inteiras (full tree) 

 

4.3. Classificação das Estradas da Empresa 
 

A classificação das estradas adotada pela empresa é apresentada na Tabela 3, 

sendo definida de acordo com a função de cada estrada, havendo variações na largura e 

no revestimento da pista de rolamento, podendo ser classificadas em primária, 

secundária revestida, secundária de terra e estrada terciária. 

 

Tabela 3. Classificação das estradas florestais adotada na empresa 

Tipo de estrada Função 
Largura mínima  

(m) 

Revestimento da pista 

de rolamento 

Primária 
Conexão entre unidade 

florestal e fabril 
7,0 100% cascalhada 

Secundária revestida  Conexão entre talhões 5,0 100% cascalhada 

Secundaria de terra  Conexão entre talhões 5,0 Não se aplica 

Estrada terciária 
Adequar distância de 

extração 
4,0 Não se aplica 

 

Na Figura 9 pode-se observar um exemplo de bloco geográfico com os três tipos 

de estradas da empresa, onde as estradas secundárias e parte das terciárias são 

construídas entre 5 e 7 meses anteriormente às operações de colheita da madeira, 

enquanto o restante das estradas terciárias são construídas durante as operações de 

colheita da madeira, conforme as necessidades apontadas pelo planejamento 

operacional. 
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Figura 9. Exemplo de estradas primárias, secundárias e terciárias localizadas no bloco 

de colheita da madeira. 

 

Neste estudo foram analisadas as estradas secundárias e terciárias, em função 

destas estarem inseridas dentro da unidade de planejamento e colheita anual dos blocos 

geográficos. As estradas primárias estão em sua maioria estruturadas desde implantação 

dos plantios, sendo alocadas de forma estratégica para garantir o escoamento de madeira 

de forma regular durante todo o período.  

Na Tabela 4 é apresentada a quantidade e a distribuição das estradas florestais 

nos blocos avaliados. 

 

Tabela 4. Estradas dos blocos avaliados. 

Tipo de Estrada 
Revestimento Primário 

Cascalhada(m) 

Sem Revestimento 

(m) 

Total de Estradas 

(m) 

Primária 131.828 - 131.828 

Secundária 391.613 93.981 485.594 

Terciária 49.400 3.331.137 3.380.537 

Total 572.841 3.425.118 3.997.960 

 

4.4. Definição das Classes de Declividade 

 

 De acordo com a disponibilidade dos blocos previstos para colheita de madeira, 

foram então definidas duas classes de declividade do terreno média, de acordo com o 

seguinte critério:  

Blocos planos: blocos geográficos localizados em área com declividade média 

ponderada da área de plantio menor que 10 º (Figura 10); e 

Primária  

Secundária  
Terciária 
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Figura 10. Declividade do bloco geográfico em terreno plano (<10°). 

 

Blocos declivosos: blocos geográficos localizados em área com declividade 

média ponderada da área de plantio entre 10 e 15 º (Figura 11). 

 

Figura 11. Bloco do geográfico em terreno declivoso (10-15°). 

 

A declividade média ponderada dos blocos planos foi de 6,94° e dos blocos 

declivosos de 11,95°, ressaltando que 70% blocos apresentaram nas áreas planas 

(Tabela 5), e que são áreas localizadas mais próximas às unidades de produção. 

 

Tabela 5. Declividade dos blocos de colheita da madeira. 

Classificação N° Blocos 
Declividade 

mínima (Graus) 

Declividade 

máxima (Graus) 

Declividade 

média (Graus) 

Plano (< 10 º) 52 5,94 9,89 6,94 

Declivoso (10-15º) 17 10,44 14,48 11,45 
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4.5. Determinação de Custos 
 

Foram determinados os custos de construção e manutenção das estradas, de 

extração da madeira, de perda de área de plantio e de mitigação de impactos nos 

diferentes cenários de densidade de estradas, a partir de dados e informações obtidas na 

empresa.  

 

4.5.1. Construção e Manutenção das Estradas Florestais 

 

O custo de construção das estradas foi obtido a partir dos custos previstos em 

blocos geográficos presentes no plano de colheita da madeira em áreas próprias 

disponibilizados pela empresa, sendo considerados os custos de estradas secundárias e 

terciárias. As estradas terciárias são construídas em dois momentos distintos, parte delas 

de 5 a 7 meses anteriormente e o restante durante as operações de colheita da madeira. 

Para o cálculo utilizou-se a fórmula (Equação 1) adaptada proposta por Pereira 

Neto (1995). 

 

CC =
COC + COE

IMA ×  I
× DE 

Equação 1 

 

Em que: CC = custo de construção de estradas (R$ m-3); COC = custo de operação de 

construção por metro linear de estrada (R$ m-1); COE = custo anual de 

oportunidade do capital (R$ m-1); IMA = incremento médio anual (m3 ha-1) , I 

= idade de corte (ano); DE = densidade de estradas (m ha-1). 

 

O custo referente às operações de construção por metro linear de estrada foi 

definido por meio do custo anual de construção anteriormente e durante as operações de 

colheita da madeira, por meio da fórmula abaixo (Equação 2). 

COC =
(∑ CAC + ∑ CACcol)

∑ E
 

Equação 2 

 

Em que: COC = custo de operação de construção por metro linear de estrada (R$ m-1); 

CAC = custo anual construção de estradas secundárias e terciárias antes das 

operações de colheita (R$); CACcol = custo anual de construção de estradas 

terciárias durante operação de colheita (R$); E = quantidade de estradas totais 

dentro do bloco geográfico. 

 

Para o cálculo do custo anual das estradas secundárias e terciárias anteriormente 

às operações de colheita considerou-se o custo anual total fornecido pela empresa nos 
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blocos geográficos, contemplando estradas secundárias e terciárias. As estradas 

terciárias construídas anteriormente à colheita foram da ordem de 10% do total de 

estradas terciárias.   

O custo anual das estradas terciárias durante a operação de colheita foi realizado 

a partir de um custo unitário em reais por metros associado a uma tarifa fixa fornecida 

pela empresa de R$ 6,22. As estradas terciárias construídas durante as operações de 

colheita representam uma ordem de 90% das estradas terciárias totais dos blocos.  

Para o cálculo do custo de oportunidade do capital investimento nas estradas 

considerou-se a seguinte fórmula (Equação 3) proposta por Machado (2008) e aplicado 

por Souza (2016). 

COE =
Vi

2
× 𝑖 

Equação 3 

 

Em que: COE = custo anual de oportunidade do capital (R$ m-1); Vi = valor de 

investimento inicial (R$ m-1); i = taxa de juros (%). 

 

A depreciação foi considerada de 100% no ano para estradas secundárias e 

terciárias, pois se considerou a necessidade de investimento em estradas em todas as 

rotações dos povoamentos florestais. A estratégia adotada pela empresa é a manutenção 

de 40% da madeira colhida estocada nas estradas cascalhadas e disponíveis para o 

transporte nos dias de chuva. Este modelo de operação necessita da construção de 

estradas anteriormente à colheita da madeira, mesmo que a área esteja em uma segunda 

ou terceira rotação, ocorrendo o investimento anual em estradas secundárias e terciárias.  

 O custo de manutenção de estradas florestais foi determinado a partir do custo 

unitário de manutenção por metro cúbico de madeira colhida fornecido pela empresa, 

que foi transformado em custo de operação de manutenção de estradas florestais por 

metro linear, então para substituição na fórmula abaixo (Equação 4). 

CM =
COM

IMA ×  I
× DE 

 

Equação 4 

 

Em que: CM = custo de manutenção de estradas florestais (R$ m-3); COM = custo de 

operação de manutenção estradas florestais por metro linear de estrada (R$ m-

1); IMA= incremento médio anual (m3 ha-1); I = idade de corte (ano); DE = 

densidade de estradas (m ha-1). 
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O custo da operação de manutenção de estradas foi determinado com o custo 

anual de manutenção de estradas florestais obtido com a empresa, conforme fórmula 

(equação 5). 

COM =
CAM

∑ E
 

Equação 5 

 

Em que: COM = custo de operação de manutenção estradas florestais por metro linear 

de estrada (R$ m-1); CAM = custo anual de manutenção de estradas florestais 

(R$), E = quantidade de estradas totais dentro do bloco geográfico (m). 

 

O CAM foi obtido por meio da multiplicação do custo unitário de manutenção 

previsto pela empresa de R$ 1,97 m-3 pelo comprimento total das estradas florestais nos 

blocos, conforme fórmula abaixo (Equação 6). 

 

CAM = Cman ∗ V 

Equação 6 

 

Em que: CAM = custo anual de manutenção de estradas florestais (R$), Cman = custo 

unitário de manutenção de estradas florestais (R$ m-3); V = volume total (m3). 

 

4.5.2. Extração da Madeira 

 

O custo de extração da madeira foi calculado com base no custo operacional da 

máquina e da produtividade estimada da operação de extração de acordo com a fórmula 

abaixo (Equação 7). 

 

Cext =
CO

Pr
 

Equação 7 

 
Em que: Cext = custo de extração florestal (R$ m-3); CO = custo operacional da 

máquina (R$ h-1); Pr = produtividade média efetiva da operação (m³ h-1). 

 

O custo operacional do skidder na operação de extração da madeira foi obtido 

por meio dos custos fixos (depreciação, juros e seguros) e variáveis (combustível, 

manutenção, lubrificantes e graxas, óleo hidráulico, material rodante) e de pessoal, 

seguindo a metodologia utilizada por Souza (2016).  

A produtividade do skidder na extração foi estimada por meio de um modelo 

fornecido pela empresa, que estima a produtividade da máquina a partir das variáveis de 
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distância média de extração (DME), volume médio individual das árvores (VMI), 

declividade média do terreno e gênero plantado. Importante ressaltar que o modelo foi 

desenvolvido pela empresa a partir de um banco de dados de várias máquinas por um 

período superior a três anos, por meio de estudos de tempos e movimentos utilizando a 

metodologia de multimomentos. Foram consideradas condições médias de declividade 

para as áreas planas e declivosas, assim como condições médias de VMI para os 

diferentes gêneros (Tabela 2). 

A projeção da variável DME nos diferentes cenários de densidades de estradas 

(DE) e condições de declividade de terreno foi calculada por meio da fórmula do fator 

de eficiência de estradas florestais descrito por FAO (1974) e utilizada por Ghaffarian 

(2009) (Equação 8). 

DME =
𝑎

DE
 

Equação 8 

 

Em que: DME = distância média de extração (km); DE = densidade de estradas (m ha-

1); a = fator de eficiência de estradas. 

 

O fator de eficiência das estradas florestais correlaciona a densidade de estradas 

florestais (secundárias e terciárias) com a distância média de extração, normalmente 

variando de 4 a 9, sendo maior em áreas de maior declividade. Foi utilizado para 

estimar a distância média de extração, quando a densidade de estradas for conhecida 

(FAO, 1976). 

Considerando o fator calculado para cada um dos cenários foram obtidas as 

fórmulas para estimativa da DME nas áreas planas e declivosas para os gêneros 

eucalipto e pinus nos diferentes cenários de densidade de estradas (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Fórmulas de cálculo da DME diferentes cenários estudados. 

Cenário 
Fórmula 

Eucalipto Pinus 

 

Plano (<10°) 
 

  

  

Declivoso (10 - 15°) 

  

    
Legenda: DME: distância média de extração; DE: densidade de estradas; a: fator de eficiência de estradas. 

 

DME =
a ∗ 1000

DE
 

DME =
a ∗ 1000

DE
 DME =

a ∗ 1000

DE
 

DME =
a ∗ 1000

DE
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4.5.3. Custo de Perda de Área de Plantio 

 

O custo de perda de área de plantio representou o valor da madeira que seria 

produzido nas áreas ocupadas pelas estradas florestais (PEREIRA NETO, 1995; 

ZAGONEL, 2005, SOUZA, 2016). Este custo foi obtido a partir do custo de perda de 

área de plantio pela ocupação de estradas florestais por unidade de distância, e de 

acordo com a volume total de madeira esperada para colheita no final da rotação. A 

fórmula utilizada (Equação 9) foi adaptada da apresentada por Zagonel (2005). 

 

CPA =
CA

IMA ×  I
× DE 

Equação 9 

 

Em que: CPA = custo de perda de área de plantio (R$ m-3); CA = custo de perda de área 

de plantio por metro linear de estrada (R$ m-1); IMA = incremento médio anual 

(m³ ha-1); I = idade de corte (ano); DE = densidade de estradas (m ha-1). 

 

O custo de perda de área de plantio por unidade de distância de estradas foi 

definido como o valor presente líquido (VPL) dos custos e receitas com a ocupação da 

terra com estradas florestais ao invés de plantio, sendo consideradas como receitas o 

valor em “pé” da madeira na idade de corte e o valor da terra (R$ ha-1), e os custos de 

implantação (R$ ha-1). 

Para os preços médios de terra e da madeira em pé utilizou-se informações da 

Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB). 

Nestas áreas planas considerou-se um valor de R$ 20.800,00 ha-1 e para áreas declivosas 

um valor de R$ 12.900,00 ha-1. O preço médio da madeira em pé para o eucalipto foi R$ 

43,87 m-3 e para o pinus de R$ 56,24 m-3. A quantidade de madeira prevista nas áreas 

foi calculada a partir das informações de IMA fornecidas pela empresa (Tabela 2). A 

largura média das estradas secundárias e terciárias foi de 5,07 m. 

 

4.5.4. Mitigação de Impactos de Estradas 

 

Para a determinação dos custos de mitigação de impactos das estradas 

considerou-se o custo utilizado pela empresa para o controle de erosões, sendo tal valor 

associado à quantidade de madeira movimentada no ano nas estradas.  

A obtenção do custo de mitigação de estradas florestais foi realizada por meio da 

divisão do custo de mitigação de impactos de estradas por unidade de distância pelo 
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volume total de madeira previsto para colheita no final da rotação, com a seguinte 

expressão (Equação 10). 

 

CIE =
CI

IMA × I
× DE 

 

Equação 10 

 

Em que: CIE = custo de mitigação de impactos de estradas (R$ m-3), CI = custo de 

mitigação de impactos de estradas por metro linear (R$ m-1), IMA = 

incremento médio anual (m3 ha-1), I = idade de corte prevista (ano), DE = 

densidade de estradas (m ha-1). 

 

O custo de mitigação de impactos de estradas por unidade de distância foi 

determinado pelo custo de controle de erosões da empresa de R$ 0,42 m-3 multiplicado 

pelo volume esperado dos blocos geográficos avaliados, de acordo com a fórmula 

(Equação 11): 

CI =
CE × ∑ V

∑ E
 

Equação 11 

 

Em que: CI = custo de mitigação de impactos de estradas por metro linear (R$ m-1), CE 

= custo de controle de erosões (R$ m-3), V = volume de madeira nos blocos 

geográficos (m³), E = quantidade de estradas totais dentro do bloco geográfico 

(m). 

 

 

4.6. Capacidade Máxima de Estocagem da Madeira 

 

A capacidade máxima de estocagem da madeira representa o limite de volume 

que as estradas podem receber por unidade de área em determinada densidade de 

estrada. É composta pela multiplicação de três variáveis: densidade de estrada (m ha-1), 

capacidade de estocagem teórica (m³ m-1) e taxa de utilização de estocagem das estradas 

florestais (%), conforme fórmula (Equação 12) expressa em volume por área (m3 ha-1). 

 

CME = DE × CET × TE 

Equação 12 

 

Em que: CME = capacidade máxima de estocagem da madeira (m³ ha-1), DE = 

densidade de estradas (m ha-1), CET =  capacidade de estocagem teórica (m³ 

m-1), TE = taxa de utilização de estradas florestais (%). 
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Substituindo os valores determinados da capacidade de estocagem teórica e da 

taxa de utilização das estradas, tem-se a equação para calcular a capacidade máxima de 

estocagem nas áreas planas e declivosas e nos gêneros eucalipto e pinus em diferentes 

densidades de estradas (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Equação de capacidade máxima de estocagem em áreas planas e declivosas 

para os gêneros eucalipto e pinus. 

Cenário 
Fórmula 

Eucalipto Pinus 

Plano (<10°) 

 

  
 

 

  
 

    

Declivoso (10 - 15°) 

  

    

Legenda: CME: capacidade máxima de estocagem; DE: densidade de estradas; CET: capacidade de 

estocagem teórica; TE: taxa de utilização de estradas florestais. 

 

A capacidade máxima de estocagem da área deverá ser maior que a produção 

esperada por unidade de área no final da rotação, se for menor, interpreta-se que as 

estradas não são suficientes para a estocagem do volume de madeira naquelas condições 

locais. 

 

4.6.1. Taxa de Utilização de Estradas Florestais 

 

A taxa de utilização das estradas florestais representa a quantidade de estradas 

de uma determinada área disponível para receber a madeira. Foram determinadas a 

partir da exclusão das estradas que apresentam restrições de estocagem da madeira, 

como exemplo, as estradas cujos talhões estão localizados em declividade acentuada e 

que acarreta na falta de espaço para o carregamento da madeira, e cujas margens 

estejam em contato com vegetação nativa e áreas de preservação permanente, talhões 

que não serão colhidos no mesmo período e que tenham cortes elevados (Figura 12). 

CME = DE × CET × TE CME = DE × CET × TE 

CME = DE × CET × TE CME = DE × CET × TE 
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Figura 12. Restrições de estocagem para definição da taxa de utilização 

 

A taxa de utilização das estradas florestais foi expressa em porcentagem 

conforme fórmula (Equação 13): 

TE =
Eest

∑ E
 

Equação 13 

 

Em que: TE = taxa de utilização de estradas florestais (%); Eest = comprimento total de 

estradas disponíveis para estocagem (m); E = comprimento total de estradas 

florestais (m). 

 

Foi utilizado o software KplanR (Figura 13) para a obtenção do quantitativo das 

estradas florestais totais e de estradas disponíveis para estoque de madeira nos blocos. 

 

 

Figura 13. Informações de quantitativo de estradas disponíveis para o estoque de 

madeira proposto pelo software KplanR. 
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4.6.2.  Capacidade de Estocagem  

  

A capacidade de estocagem representa a relação entre o volume de madeira e a 

quantidade de estradas disponíveis nos blocos de colheita, sendo expressa pela 

quantidade de estoque de madeira por cada metro de estrada construída que esteja 

disponível para estocagem. Para o planejamento das estradas florestais utilizou-se uma 

capacidade de estocagem teórica, baseada nas condições de cada área, que deveria ser 

ultrapassada. 

Para a determinação da capacidade de estocagem teórica dos blocos geográficos 

utilizou-se o procedimento disponibilizado pela empresa, que se baseou nos fatores que 

impactam a altura e o comprimento das pilhas de madeira nas margens das estradas, 

como características dos povoamentos e produto final. 

 

Figura 14. Pilha de madeira amostrada para definição da capacidade de estocagem 

teórica. 

 

A capacidade de estocagem projetada nas diferentes densidades foi calculada de 

acordo com a fórmula (Equação 14): 

CET =
V

Eest
 

Equação 14 

 

Em que: CET = capacidade de estocagem (m³ m-1), V = volume total de madeira (m³), 

Eest = comprimento total de estradas disponíveis para estocagem (m). 
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4.7. Determinação da Densidade Atual, Ótima e Operacional 

 

 A densidade atual (DE) dos blocos geográficos foi determinada por meio da 

divisão do comprimento total das estradas secundárias e terciárias (metros) pela área de 

efetivo plantio nos blocos geográficos (hectares), conforme fórmula proposta por 

Lotfalian et al (2009). 

 

DE =
E

A
 

Equação 15 

 

Em que: DE = densidade de estradas (m ha-1); E = quantidade total de estradas florestais 

(m); A = área total de efetivo plantio do bloco geográfico (ha). 

 

O levantamento das informações de comprimento das estradas e a área de 

efetivo plantio foi realizado no software ArcGis. A densidade atual das estradas foi 

estratificada nos gêneros eucalipto e pinus nas classes de declividade definidas como 

plana (<10°) e declivosa (10-15°). As informações fornecidas pela empresa foram da 

malha viária atual dos blocos de estudo, antes de serem planejados para realização da 

colheita da madeira. 

A determinação da densidade ótima de estradas (DOE) foi baseada na 

metodologia aplicada por Matthews (1942), FAO (1974), FAO (1977), Ghaffarian 

(2009), Zagonel (2005) e Souza (2016). Estudos mais recentes como Zagonel (2008) e 

Souza (2016) adicionaram na metodologia o custo da perda de área produtiva. O método 

adotado aqui considera que a densidade ótima de estradas ocorre no ponto no qual o 

somatório dos custos de construção e manutenção de estradas, custos de extração, custo 

de perda de área produtiva e custos com mitigação de impactos de estradas são 

mínimos.  

A densidade operacional (DOP) é o ponto no qual se tem o menor custo total 

considerando o número de máquinas de extração da madeira necessários para 

atendimento à demanda de produção para as condições e definições locais. A partir da 

demanda de produção anual foi determinado o número de máquinas necessárias para 

atendimento mensal da produção de extração nas áreas planas e declivosas. O custo de 

depreciação das máquinas foi considerado no custo de extração para composição do 

custo total e determinação da DOP. 
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4.8. Determinação do Impacto da Densidade de Estradas no Quantitativo de 

Máquinas 

 

O número de máquinas necessárias para atendimento da demanda anual de 

produção nos diferentes cenários de densidade de estradas e declividade do terreno foi 

estimado a partir da divisão da demanda anual de extração da madeira pela produção 

anual estimada de uma máquina: 

 

N° máquinas necessárias =  
Demanda anual de extração (m3)

Produção anual de extração (m3)
   

 

A demanda anual por gênero e declividade foi determinada através da divisão da 

demanda anual total de extração de madeira pinus e eucalipto pela proporção do número 

de blocos planos e declivosos encontrados nos blocos de colheita da madeira estudados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Custos de Construção e Manutenção de Estradas Florestais 
  

Os custos das operações de construção de estradas secundárias e terciárias nos 

blocos de colheita em áreas planas e declivosas são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Custos das operações de construção de estradas. 

Cenário 

Custo de operação de construção (R$ m-1) 

Estradas  

secundárias  

Estradas  

terciárias  

Estradas secundárias e 

terciárias 

Plano (<10°) 45,69 6,58 25,60 

Declivoso (10-15°) 54,42 6,78 28,49 

 

Foi possível observar um aumento no custo por metros de estradas entre os 

cenários plano (< 10°) e declivoso (10-15°), variando 11%, destacando-se a variação 

nas estradas secundárias, que foi de 19%, onde as estradas secundárias, em sua maioria, 

são cascalhadas, tornando-se necessários custos maiores com movimentação de terra 

nas áreas mais declivosas. Já nas estradas terciárias com uma variação de 3% é 

construída sem grandes obras de arte com o objetivo de adequar a distância de extração 

nos talhões. Tais custos foram superiores ao encontrados nos estudos de Zagonel (2005) 

e Souza (2016). 

O custo de manutenção das estradas por metro linear foi R$ 9,39, sendo o 

mesmo para as ambas as condições de relevo, perfazendo um custo anual por metro 

cúbico disponibilizado pela empresa de R$ 1,93. 

 

5.2. Custos de Extração da Madeira 

 

A produtividade e o custo de extração de madeira nas áreas planas e declivosas 

nas diferentes densidades de estradas e cenários em que foram aplicados o método da 

DOE são apresentados na Figura 15.  
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Figura 15. Produtividade e custos de extração da madeira em diferentes densidades de 

estradas. 

 

É possível observar um aumento na produtividade e redução no custo de 

extração da madeira com o aumento de DE. Esta relação pode ser parte atribuída a 

DME, que diminuiu com o aumento da DE, contribuindo para diminuição do tempo do 

ciclo da operação de extração, e permitindo assim maior desempenho da máquina.  

Para as mesmas densidades de estradas, as áreas planas apresentaram maiores 

produtividades e menores custos de extração da madeira, pois apresentaram menores 

DME (Figura 15). Já as áreas declivosas apresentaram maiores restrições para o 

deslocamento das máquinas e para a estocagem da madeira nas margens das estradas, 

acarretando numa menor produtividade da máquina na execução da operação de 

extração da madeira, e consequentemente, maior custo operacional. 

Portanto, percebe-se que as variações na produtividade e no custo da extração da 

madeira diminuem em densidades de estradas mais elevadas, independente do relevo e 

do gênero, sendo tal diminuição associada às menores variações de DME nestas faixas 

de densidade. A variação da DME decresceu com o aumento da DE independente do 

relevo, mostrando-se mais expressiva em áreas declivosas de pinus. 

Todos os cenários apontaram tal comportamento entre DE, produtividade e custo 

de extração da madeira. As áreas planas de eucalipto apresentaram as maiores 

produtividades e os menores custos de extração da madeira (Figura 15), associadas ao 

menor fator de eficiência de estradas e a menor média de declividade, mostrando a 

influência do gênero e relevo no custo da operação, podendo contribuir para a redução 
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no número de estradas nestas áreas. As áreas declivosas de pinus foram aquelas que 

apresentaram as menores produtividades e os maiores custos de extração (Figura 15), 

ilustrando que o aumento de restrições operacionais relacionadas às condições locais 

pode direcionar para um maior número de estradas como opção para redução do custo 

total da operação. 

Foi possível observar que, as áreas declivosas de eucalipto tiveram o 

comportamento próximo ao das áreas planas de pinus (Figura 15). Mesmo com menor 

declividade, as áreas de pinus possuem maiores distâncias médias de extração nas 

mesmas densidades (Figura 16), podendo ocorrer devido a menor área média dos blocos 

de colheita e dos talhões, indicando que as áreas destinadas para o plantio do pinus 

possuem maiores restrições de operação, tornando a produtividade menor e os custos 

mais altos. 

 

 

Figura 16. Relação entre densidade de estradas e distância média de extração nos 

cenários. 

 

Para a mesma densidade de estradas nas áreas mais planas que se encontravam 

na classe de declividade <10°, apresentaram menores distâncias médias de extração em 

comparação com as áreas mais declivosas que encontravam na classe de 10-15° em 

ambos os gêneros. Tal resultado pode ser explicado pela redução do tamanho médio dos 

talhões e pela menor disponibilidade de áreas de estocagem nas áreas mais declivosas, 

necessitando um deslocamento maior das máquinas nestas áreas. 

Nas densidades de estradas maiores que 40 m ha-1, houve uma variação média de 

DME entre 4,5 m e 6,4 m para cada 5 m ha-1 de variação na DE nas classes de 
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declividade de < 10, 10-15°, respectivamente. Nas densidades menores que 40 m ha-1, 

houve uma variação nas classes de declividade da ordem de 122,8 m e 174,2 m para 

cada 5 m ha-1 de variação de DE, mostrando que tal variação na DME foi menor nas 

maiores densidades. 

As áreas planas de pinus apresentaram maiores distâncias médias extração em 

relação às áreas declivosas de eucalipto nas mesmas densidades, podendo ser explicado 

pelo fator de eficiência de estradas, que mostrou-se maior nas áreas planas de pinus, 

indicando que estas possuem outras características além da declividade que reduzem as 

possibilidades de estocagem e aumentam a distância de extração. De forma geral, os 

povoamentos de pinus, que por meio de indicação técnica e econômica são formados em 

áreas com maiores restrições operacionais. 

O fator de eficiência de estradas (Tabela 9) indicou que as áreas mais planas 

possuem fator menor, conforme apresentado por FAO (1974) e GHAFFARIAN (2009). 

A DME maior em áreas declivosas na mesma DE deve-se ao aumento das restrições 

físicas relacionadas ao relevo que reduzem as opções de estocagem da madeira. 

 

Tabela 9. Fator de eficiência de estradas, densidade de estradas e distância média de 

extração atual. 

Cenário 
DME (m) DE  

(m ha-1) 
a 

Mínima Máxima Média 

Plano (<10°) 30,32 206,36 77,63 86,98 6,75 

Eucalipto 40,33 174,16 77,80 85,06 6,62 

Pinus 30,32 206,36 73,50 125,76 9,24 

Declivoso (10-15°) 21,53 87,04 55,54 172,49 9,58 

Eucalipto 30,38 87,04 74,04 101,81 7,54 

Pinus 82,66 21,53 53,48 180,37 9,65 
Legenda: DME: distância média de extração; DE: densidade de estradas; a: fator de eficiência de estradas. 

 

Além disso, importante mencionar que fatores adicionais, tais como o tamanho 

médio do talhão, a quantidade de florestas nativas nas áreas, a taxa de utilização das 

estradas florestais, dentre outros, associados à declividade podem influenciar na 

distância média de extração. 

 

5.3. Custo de Perda de Área de Plantio 

 

O custo de perda de área de efetivo plantio por metro linear de estradas nas áreas 

planas de de eucalipto foi de R$ 13,77 m-1 e para pinus de R$ 17,87 m-1. Já nas áreas 

declivosas foi de R$ 9,38 m-1 para eucalipto e de R$ 13,32 m-1 para pinus (Tabela 10). 
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Tabela 10. Custo de perda de área plantio por metro linear de estrada. 

Cenário 
CA (R$ m-1) 

Eucalipto Pinus 

Plano (<10°) 13,77 17,87 

Declivoso (10-15°) 9,38 13,32 

Legenda: CA: custo de perda de área de plantio. 

 

 As áreas declivosas apresentaram um CA menor em relação às áreas planas 

devido ao valor da terra considerada nas áreas declivosas ser 38% menor quando 

comparado às áreas planas. O plantio com gênero pinus apresentou os maiores custos, 

tanto nas áreas planas como nas áreas declivosas, estando diretamente relacionado ao 

maior custo da madeira em pé e o maior período de rotação.  

O CA aumentou ao incorporar a variável valor da terra no fluxo de caixa, 

indicando as possibilidades de ganhos na adequação das estradas florestais na formação 

dos novos povoamentos florestais. 

 

5.4. Custos de Mitigação de Impactos de Estradas Florestais 

 

O custo de mitigação dos impactos de estradas florestais por metro linear nas 

áreas planas e áreas declivosas com plantios dos gêneros pinus e eucalipto foi de R$ 

1,98. 

 

5.5. Capacidade Máxima de Estocagem da Madeira 

 

A taxa de utilização das estradas florestais encontrada foi de 68,9% para as áreas 

planas e de 66,5% para áreas declivosas (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Taxa de utilização das estradas florestais nos blocos estudados. 
 

Cenário 
TE mínima  

(%) 
TE máxima (%) 

TE geral 

(%) 

Plano (<10°) 5,6 150,8 68,9 

Declivoso (10-15°) 22,3 120,3 66,5 

Geral - - 68,4 

Legenda: TE: taxa de utilização de estradas. 

 

A taxa de utilização das estradas florestais indica que foi possível utilizar para a 

estocagem da madeira em torno de 68,4% da quantidade total de estradas presentes nos 

blocos de colheita. Como pode ser notado, ocorreu uma redução de 2,5% nas áreas 
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declivosas, ilustrando o incremento de restrições operacionais nestas áreas. Nota-se que 

os cenários planos e declivosos possuem blocos geográficos com uma taxa de utilização 

das estradas superior a 100%, indicando a disponibilidade de área para a estocagem da 

madeira e, ambos os lados de algumas estradas existentes. A diminuição da taxa de 

utilização reduz as possibilidades de estocagem nas áreas e aumenta a complexidade das 

operações, principalmente no gênero pinus quando a madeira necessita ser processada 

em sortimentos para atendimento ao mercado consumidor, tornando, portanto, o 

planejamento operacional mais complexo. 

A capacidade de estocagem teórica obtida na empresa foi de 10,1 m³ m-1 para o 

eucalipto e de 10,9 m³ m-1 para o pinus, considerando as pilhas de madeira processadas 

com 2,0 m altura e 7,2 m de comprimento. 

É possível observar na Figura 17 que, a capacidade de estocagem da madeira nas 

áreas com as mesmas densidades foi maior na situação de áreas planas, independente do 

gênero, indicando que as áreas de maior declivosas precisam de maior quantidade de 

estradas para atender à necessidade de estocagem de um mesmo volume de madeira. 

 

(A) Áreas planas 

 

CME = Produção total 

DE = 59 m ha-1 

Eucalipto 
 

CME = Produção total 

DE = 92 m ha-1 

Pinus 
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(B) Áreas declivosas 

 

Figura 17. Capacidade máxima de estocagem da madeira em áreas planas (a) e 

declivosas (b). 

 

A partir de 59 e 61 m ha-1 de densidade de estradas nas áreas planas e declivosas 

de eucalipto, respectivamente, atingiram um valor de capacidade máxima de estocagem 

superior à produção prevista. As áreas com plantio de pinus atingiram na densidade de 

92 m ha-1 nas áreas planas e 96 m ha-1 de declivosas, quantidades de estradas por hectare 

abaixo dos valores citados implicando em falta de área para estocagem da madeira, 

indicando que os resultados de DOE e DOP abaixo destes valores não são aplicáveis 

para operação de colheita, de acordo com as condições de terreno e definições de 

estocagem locais. 

 

5.6. Densidade Atual, Ótima e Operacional 

 

5.6.1. Densidade Atual de Estradas 

 

A densidade atual de estradas (DE) nas áreas consideradas planas foi 87 m ha-1, 

estando abaixo da DE em áreas consideradas declivosas, enquanto a DE nas áreas 

declivosas foi 172 m ha-1, perfazendo, portanto, uma DME atual de 22 m menor nas 

áreas declivosas. Os valores de DE e DME nos diferentes cenários estudados são 

apresentados na Tabela 12. 

 

CME = Produção total 
DE = 61 m ha-1 

Eucalipto 
 

CME = Produção total 

DE = 96 m ha-1 

Pinus 
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Tabela 12. Densidade de estradas e distância média de extração atuais. 

Cenário DE (m ha-1) DME (m) 

Plano (<10°) 86,9 77,6 

Eucalipto 85,0 77,8 

Pinus 125,7 73,5 

Declivoso (10-15°) 172,4 55,5 

Eucalipto 101,8 74,0 

Pinus 180,3 53,4 

Geral 93,8 75,8 
Legenda: DE: densidade atual de estradas; DME: distância média de extração atual. 

 

A DE nas áreas declivosas foi 98% superior às áreas planas. As áreas com 

gênero pinus apresentaram as maiores variações em DE e DME entre as áreas planas e 

declivosas, sendo que a DE foi 43% superior e a DME de 27% foi menor nas áreas 

declivosas, que se apresentaram com os plantios de maiores volumes por hectare, com 

povoamentos florestais em idades mais elevadas e malha viária mais antiga. Nos 

plantios de eucalipto, a variação foi menor, com uma DE de 20% superior e DME de 

5% menor nas áreas declivosas. As áreas planas apresentaram um menor fator de 

eficiência de estradas, condicionada as situações locais, podendo em parte ser atribuída 

à maior taxa de utilização das estradas e o aumento na capacidade máxima de 

estocagem da madeira. 

As áreas declivosas encontravam-se com povoamentos florestais com idades 

médias mais elevadas e sob corte final de desbaste, possuindo uma maior quantidade de 

estradas em relação às áreas planas, nas quais os povoamentos possuíam idade média 

menor e foram formados sob regime de manejo para produção de celulose, com corte 

raso em idades menores. As áreas indicadas para o plantio de pinus estavam alocadas 

majoritariamente em áreas mais declivosas devido à combinação de variáveis técnicas e 

econômicas durante a indicação de gênero, possuindo as maiores oportunidade de 

adequação da malha viária.   

 

5.6.2. Densidade Ótima de Estradas 

 

A densidade ótima de estradas (DOE) foi menor em relação à DE nas áreas 

planas e declivosas, e comparando a DOE nas classes de declividade, mostrou-se maior 

nas áreas declivosas para ambos os gêneros. As áreas planas apresentaram uma DOE de 

38 m ha-1 nos plantios do gênero eucalipto e de 53 m ha-1 nos plantios do gênero pinus, 
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sendo que as áreas declivosas apresentaram uma DOE de 44 m ha-1 nos plantios do 

gênero eucalipto e de 65 m ha-1 nos plantios de pinus. 

A maior variação na DOE em relação à DE foi uma redução de 64%, situação 

encontrada nas áreas declivosas com os plantios de pinus, onde essas áreas 

apresentavam maior DE com valor em torno de 180 m ha-1. As outras áreas tiveram 

variações de 55%, 58% e 57% para áreas planas de eucalipto, áreas declivosas de 

eucalipto e áreas planas de pinus, respectivamente. 

O custo total ótimo nas áreas planas foi de R$ 10,16 m-3 para o gênero eucalipto 

e de R$ 9,61 m-3 para o gênero pinus, sendo que para as áreas declivosas foi R$ 11,70 

m-3 no eucalipto e R$ 10,57 m-3 no pinus, sendo tais valores apresentados na Tabela 13.  

Em todas as áreas ocorreu uma redução no custo total na DOE, obtido pela 

redução dos custos de construção de estradas e perda de área de plantio, havendo uma 

variação entre 55 e 70%, com aumento no custo de extração entre 90 e 120%. A redução 

do custo de construção de estradas ocorreu com um aumento no custo de extração 

através do aumento de distância média de extração e a redução do custo de perda de 

área de plantio pela redução da quantidade de estradas, aumentando, portanto, a área 

disponível para produção de madeira. 
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Tabela 13. Custos e variáveis físicas referentes a densidade atual, densidade ótima e 

densidade operacional de estradas nos diferentes cenários de relevo. 

Custos e Variáveis Físicas 

Densidade Atual 

Área Plana Área Declivosa 

Eucalipto Pinus Eucalipto Pinus 

CT (R$ m-3) 13,53 12,80 15,69 16,44 

CC (R$ m-3) 5,45 4,77 7,28 7,44 

CM (R$ m-3) 1,96 1,72 2,35 2,45 

Cext (R$ m-3) 2,84 2,69 3,22 2,56 

CIE (R$ m-3) 0,41 0,36 0,50 0,52 

CPA (R$ m-3) 2,87 3,26 2,35 3,48 

DE (m ha-1) 85 126 102 180 

DME (m) 78 73 74 53 

CME (m³ ha-1) 591 947 683 1.304 

CET (m³ m-1) 6,95 7,94 6,01 5,76 

Custos e Variáveis Físicas  
Densidade Ótima 

    Eucalipto       Pinus              Eucalipto             Pinus 

CT (R$ m-3) 10,16 9,61 11,70 10,57 

CC (R$ m-3) 2,44 2,01 3,14 2,69 

CM (R$ m-3) 0,88 0,72 1,01 0,89 

Cext (R$ m-3) 5,38 5,36 6,32 5,56 

CIE (R$ m-3) 0,18 0,15 0,21 0,19 

CPA (R$ m-3) 1,28 1,37 1,01 1,26 

DOE (m ha-1) 38 53 44 65 

DME (m) 174 174 171 148 

CME (m³ ha-1) 264 398 295 471 

CET (m³ m-1) 15,56 18,88 13,93 15,96 

Custos e Variáveis Físicas  
Densidade Operacional 

Eucalipto       Pinus              Eucalipto             Pinus 

CT (R$ m-3) 12,44 10,79 11,74 12,81 

CC (R$ m-3) 4,74 3,48 3,42 5,08 

CM (R$ m-3) 1,71 1,25 1,11 1,67 

Cext (R$ m-3) 3,13 3,40 5,87 3,33 

CIE (R$ m-3) 0,36 0,26 0,23 0,35 

CPA (R$ m-3) 2,50 2,38 1,11 2,38 

DOP (m ha-1) 74 92 48 123 

DME (m) 89 100 157 78 

CME (m³ ha-1) 514 691 322 891 

CET (m³ m-1) 7,99 10,88 12,77 8,44 

Legenda: CT: custo total; CC: custo de construção; CM: custo de manutenção; Cext: custo de extração; 

CIE: custo de impacto de estradas; CPA: custo de perda de área; DE: densidade atual; DOE: densidade 

ótima; DOP; densidade operacional; DME: distância média de extração; CME: capacidade máxima de 

estocagem; CET: capacidade de estoque. 
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As áreas declivosas apresentaram as maiores reduções nos custos totais na DOE 

em relação à DE (Figura 18), com R$ 5,87 m-3 de redução no pinus e de R$ 3,99 m-3 de 

redução no eucalipto. O custo de perda área produtiva foi 64%, menor na DOE para 

áreas declivosas de pinus e de 55% menor para DOE em áreas planas de eucalipto em 

relação à DE. A densidade de estradas atual e o custo da terra em diferentes situações de 

relevo foram os fatores de maior influência nesta redução. 

 

(A) Redução do custo total 

 

 

(B) Redução densidade de estrada 

 
Figura 18. Redução do custo total e da densidade de estradas nos diferentes cenários. 

 

O custo ótimo nas áreas planas apresentou a menor variação em relação ao custo 

atual, na ordem de 25% nos plantios em ambos os gêneros (Figura 18), porém as áreas 

apresentaram maiores ganhos unitários no custo de perda de área de plantio em relação 

às áreas declivosas, com R$ 1,28 m-3 nas áreas com plantios de eucalipto e de R$ 1,37 

m-3 nos plantios de pinus, ilustrando que o custo de aquisição da terra poderá interferir 
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na definição da densidade de estradas em diferentes classes de declividade do terreno, 

tornando-se uma variável para suporte na tomada de decisão. 

Houve uma redução de 11 m ha-1 entre DE e DOP nas áreas planas de eucalipto e 

de 34 m ha-1 nas áreas planas de pinus (Figura 18), sendo as áreas com maior volume de 

demanda mensal de produção e com variações de DME que impactam de forma mais 

expressiva o custo de extração e a minimização do custo total. As áreas declivosas 

apresentaram uma redução de 54 m ha-1 nas áreas com os plantios de eucalipto e de 57 

m ha-1 nos plantios de pinus, porém havendo um menor impacto na variação entre DE e 

DOP devido ao menor volume de produção mensal. 

Em áreas declivosas, a densidade de estradas mostrou-se maior em relação às 

áreas planas na DE, na DOE e na DOP apenas para o gênero pinus, ilustrando que a 

declividade é um fator que deverá ser considerado na definição da DOE e DOP. A DOP 

em áreas declivosas do gênero eucalipto foi menor em relação às áreas planas. Tal fato 

deve-se ao baixo volume previsto de colheita de madeira em áreas declivosas com 

eucalipto, acarretando em menor necessidade de máquinas para a extração da madeira e 

uma maior DME. 

As Figuras 19 e 20 apresentam a relação do custo de construção e manutenção 

de estradas, custo de extração, custo de mitigação de impacto de estradas, custo de 

perda de área de plantio e custo total e densidade de estradas. 

Na DOE nas áreas planas de eucalipto, a DME foi de 174 m, havendo um 

incremento de 96 m na DME atual, com consequente aumento na ordem de 90% do 

custo de extração e redução de 55% no custo de construção de estradas. A capacidade 

máxima total de estocagem por unidade de área foi de 264 m³ ha-1, resultando em uma 

capacidade de estocagem de 15,56 m³ por metro de estradas. Nas áreas declivosas, a 

DME foi de 171 m, havendo um aumento de 97 m na distância atual, acarretando em 

uma capacidade máxima de estocagem de 295 m³ ha-1 e de 13,93 m³ m-1 por metro de 

estrada, estando superior a CET de 10,01 m³ m-1, podendo acarretar na necessidade de 

abertura de estradas durante a operação de colheita da madeira. 
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(A) Áreas planas 

 

 

(B) Áreas declivosas 

 

Figura 19. Relação entre densidade de estradas e custo de construção e manutenção de 

estradas, custo de extração, custo de perda de área de plantio, custo de 

mitigação de impactos de estradas e capacidade máxima de estocagem para 

áreas planas e declivosas de eucalipto. 

 

Na DOE para as áreas planas de pinus, a DME foi de 174 m, havendo um 

aumento de 101 m na distância atual. A capacidade máxima total de estocagem da 

madeira por hectare foi de 398 m³, com capacidade de estocagem de 18,88 m³ m-1 por 

metro de estrada. Para as áreas declivosas, a DME foi de 148 m, com um aumento de 95 

m de DME em relação à DME atua, e capacidade máxima de estocagem de madeira de 

471 m³ ha-1 e de 15,96 m³ m-1 por metro de estradas. Tal resultado mostrou que ao 

reduzir a DE para chegar ao menor custo total, aumenta-se a DME, diminuindo as 
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possibilidades de estocagem da madeira, tornando a quantidade de estradas inadequada 

para receber todo o volume previsto de produção de madeira.  

As áreas declivosas de pinus apresentaram as maiores reduções entre DE e DOE, 

com uma redução de 36% no custo total e de 64% no custo perda de área de plantio. 

Estas áreas apresentaram as maiores densidades atuais e com maior variação no ganho 

de área de efetivo plantio, mesmo com menor valor da terra e menor custo de perda de 

área de plantio unitário. A DOE indicou uma densidade de estradas menor em 115 m ha-

1, com aumento de 177% na DME e de 117% no custo de extração da madeira. 

 

(A) Áreas planas 

 
 

(B) Área declivosas 

 
 

Figura 20. Relação entre densidade de estradas e custo de construção e manutenção de 

estradas, custo de extração, custo de perda de área de plantio, custo de 

mitigação de impactos de estradas e capacidade máxima de estocagem para 

áreas planas e declivosas de pinus. 
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A capacidade máxima de estocagem na DOE (metros cúbicos por hectare) para 

todas as situações foi inferior à produção esperada nas áreas estudadas, mostrando que a 

aplicação da DOE foi limitada pelo volume de madeira em que as estradas poderão 

receber para estocagem. Portanto, tem-se um volume total previsto de 407 m³ ha-1 nas 

áreas com plantios de eucalipto e de 690 m³ ha-1 nas áreas com plantios de pinus. Sendo 

assim, com base nos resultados, fica evidente uma falta de estradas que permita a 

estocagem de 143 m³ ha-1 nos plantios de eucalipto nas áreas planas e de 113 m³ ha-1 nas 

áreas declivosas, enquanto nos plantios de pinus faltam 291 m³ ha-1 nas áreas planas e 

219 m³ ha-1 nas áreas declivosas.  

Portanto, o não atendimento à restrição de capacidade máxima de estocagem 

indicou que DOE não é aplicável para as densidades que apresentarem a capacidade 

máxima de estocagem inferior ao volume total previsto nas áreas, considerando as 

restrições de taxa de utilização das estradas e de capacidade de estocagem teórica 

definidos para o local. O aumento da taxa de utilização poderá ocorrer por meio de 

melhorias no traçado geométrico das estradas considerando as variáveis de relevo e a 

capacidade de estocagem teórica através de padronização e estudos que busquem a 

otimização das pilhas de estocagem. 

O aumento da DME identificado em todos os cenários de DOE resultou em uma 

menor produtividade da extração de madeira, sendo necessário o adequado 

dimensionamento das máquinas para atendimento da demanda de produção, podendo 

acarretar em aumento do custo total devido à necessidade de alocação de maior número 

de máquinas no sistema, tornando-se, assim, necessária a análise da DOP. 

 

5.6.3. Densidade Operacional 

 

As áreas planas apresentaram uma densidade operacional (DOP) de 74 m ha-1 

nas áreas com plantio do gênero eucalipto e de 92 m ha-1 nas áreas com plantio do 

gênero pinus. As áreas declivosas apresentaram uma DOP de 48 m ha-1 no eucalipto e 

de 123 m ha-1 no pinus. As áreas declivosas com plantio de eucalipto foram as únicas 

que tiveram a DOP menor em relação às áreas planas, podendo ser explicado pela 

menor demanda anual de extração de madeira, devido a menor quantidade de áreas com 

estas características.  

O custo total mínimo nas áreas planas apresentado na Tabela 13 foi R$ 12,44 m-3 

nos plantios de eucalipto e de R$ 10,79 m-3 no pinus, enquanto nas áreas declivosas foi 
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de R$ 11,74 m-3 no eucalipto e de R$ 12,81 m-3 no pinus, apresentando os maiores 

ganhos em relação à DE nas áreas declivosas com 25 e 22% de redução nos plantios de 

eucalipto e pinus, respectivamente (Figura 18).  

A DOP em áreas planas de eucalipto apresentou menor redução de custo total 

entre DOP e DE com variação de 8% (Figura 18). Na DOP tem-se a capacidade máxima 

de estocagem de 514,13 m³ ha-1, sendo essa quantidade superior ao volume previsto de 

407 m³ ha-1 desta área. Observa-se, portanto, uma faixa de possível ganho entre a DE e 

DOP de R$ 1,09 por metro cúbico no custo total. A DME prevista na DOP foi de 89 m, 

sendo 15% superior ao previsto na DE. Os resultados indicam uma menor dificuldade 

de aplicação dos ganhos demonstrados, dada a proximidade entre DOP e DE presente 

nestas áreas, pois teve as menores variações em todos os custos e variáveis físicas, 

podendo ser aplicada durante a fase de planejamento das estradas florestais para a 

formação dos novos povoamentos florestais, e posteriormente, durante as atividades de 

implantação do novo povoamento através de plantio das antigas estradas florestais. 

Nas áreas declivosas ocorreu uma variação de 54 m ha-1 entre DE e DOP, a 

capacidade máxima de estocagem de madeira foi de 322 m³ ha-1, com uma DME de 157 

m, ou seja, 112% superior a DME atual. Portanto, os resultados mostraram uma faixa de 

R$ 3,94 m-3 de potencial de ganho no custo total e de R$ 1,24 m³ no custo de área 

produtiva entre DE e DOP. Entretanto, este potencial não é aplicável, pois a capacidade 

de estocagem máxima foi inferior ao volume total, com 30% do volume total previsto 

na área, estando a DOP aplicável a partir de 61 m ha-1, densidade em que a capacidade 

máxima de estocagem ultrapassou o volume total previsto de produção na área, com 

redução de ganho para R$ 3,53 m-3. 

As Figuras 21 e 22 apresentam o comportamento do custo total, custo de 

construção de estradas, custo de manutenção, custo de mitigação de impactos de 

estradas, custo de perda de áreas produtiva, capacidade máxima de estocagem e volume 

total em função da densidade de estradas nas diferentes classes de declividade e gênero 

de plantio futuro, podendo identificar a DE e DOP. 
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(A) Áreas planas 

 
 

(B) Áreas declivosas 

 

Figura 21. Relação entre densidade de estradas e custo de construção e manutenção de 

estradas, custo de extração, custo de perda de área de plantio, custo de 

mitigação de impactos de estradas e capacidade máxima de estocagem para 

áreas planas e declivosas de eucalipto. 

 

A DOP nas áreas planas de pinus apresentou uma redução de 34 m ha-1 em 

relação à DE, com uma faixa de R$ 2,02 m-3 de ganho no custo total e de R$ 0,88 m-3 de 

custo de perda de área de plantio. A DOP ocorreu na mesma densidade que a 

capacidade máxima de estocagem atingiu 691 m ha-1, ou seja, superior a 690 m h-1 de 

volume total nas áreas, podendo representar em dificuldades de execução da DOP. Isso 

porque não se tem margem para desvios que possam ocorrer durante as fases de 

planejamento e operação, e com desvios nos traçados das estradas, desvios de inventário 

das áreas, desvios nas alturas das pilhas de estoque, entre outros, acarretando uma 

redução do potencial de ganho. A DME foi de 100 m com um incremento de 37% em 
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relação à DME atual. A DOP nas áreas declivosas com plantio de pinus foi de 123 m ha-

1, com maior redução entre DOP e DE nos cenários estudados, e uma redução de 57 m 

ha-1, representando um incremento de 47% na DME. Este cenário teve uma faixa de 

redução de custo com um potencial de 22% de redução do custo total. 

O custo de perda de área plantio teve maior variação nas áreas declivosas, 

mesmo com menor valor da terra, estando tal valor relacionado ao elevado número de 

estradas nas áreas, ressaltando que tais áreas apresentavam-se com florestas com idades 

médias altas, com a alteração do manejo para celulose, tendo-se a oportunidade de uma 

adequação da densidade de estradas na formação dos novos povoamentos florestais. 

 

(A) Áreas planas

 
 

(B) Áreas declivosas

 
Figura 22. Relação entre densidade de estradas e custo de construção e manutenção de 

estradas, custo de extração, custo de perda de área de plantio, custo de 

mitigação de impactos de estradas e capacidade máxima de estocagem para 

áreas declivosas de pinus. 
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Para as áreas planas com plantios de eucalipto e pinus, e para as áreas declivosas 

com plantios de pinus, a DOP apresentou uma capacidade máxima de estocagem igual 

ou superior ao volume previsto de colheita, mostrando que a DOP é aplicável para as 

condições e definições locais. Foi possível verificar uma capacidade excedente de 

estocagem da ordem de 107 m³ ha-1 nos plantios de eucalipto em áreas planas e de 202 

m³ ha-1 nos plantios de pinus em áreas declivosas. Já nas áreas planas de pinus não 

obteve excedente, enquanto nas áreas declivosas de eucalipto teve falta, conforme já 

discutido anteriormente para ambas as situações. 

 

5.7. Impacto da Densidade de Estradas na Quantidade de Máquinas 

 

Para os métodos de DOE e DOP, a DME encontrada nas diferentes situações foi 

maior que DME atual, mostrando a oportunidade de adequação da DE para uma redução 

de custos operacionais e de impactos ambientais, porém o aumento de DME impactará 

na produtividade das máquinas, e consequentemente, na necessidade de incremento da 

frota de máquinas. 

A determinação do impacto da densidade de estradas no quantitativo de 

máquinas de extração pode ser ilustrado por meio da Figura 23, onde é demonstrada a 

relação entre DE e o número de máquinas necessárias para atendimento da demanda de 

produção anual nos cenários de densidade de estradas estudados. 

 

 

Figura 23. Relação entre densidade de estradas e número de máquinas necessárias para 

atender a demanda de produção nos diferentes cenários. 
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Para atendimento de DME projetada na DOP, indicou a necessidade de operação 

com 13 máquinas em áreas planas e quatro máquinas em áreas declivosas. E para 

atendimento da DOE passa ser necessário um total de 21 máquinas em áreas planas e 

seis máquinas em áreas declivosas. Tal diferença entre o número de máquinas 

necessárias na DOE e na DOP pode ser explicada pelo aumento da DME de forma mais 

expressiva na DOE, acarretando em menor produtividade da extração, e consequente 

aumento do número de máquinas para atendimento da demanda, de forma mais evidente 

nas áreas planas, que possuem a maior demanda de produção, representada por 80 % da 

demanda total. O número de máquinas em áreas declivosas teve a menor diferença entre 

DOE e DOP, esta devido a menor demanda de produção nestas áreas. 

 

 

Figura 24. Número de máquinas necessárias para atender a demanda de produção nos 

diferentes cenários. 
 

Adicionado o custo devido ao aumento no número de máquinas necessárias para 

a atendimento à DOE dentro da faixa de custo ótimo, observa-se um aumento no custo 

total em todos os cenários estudados, estando estes superiores ao custo ótimo na DOE, e 

assim, a alteração da densidade de estradas com menor custo total. Tal resultado indicou 

que a definição dos custos a serem minimizados poderá interferir de forma direta nos 

resultados, direcionando para a tomada de decisão com aumento de custos, 

corroborando com Ghaffarian (2009), que citou que a definição de quais custos deverão 

ser minimizados e a escolha do método adequado são fatores importantes para maior 

acurácia das análises. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os custos de construção e manutenção de estradas e os custos de extração da 

madeira foram afetados pela declividade do terreno e pela densidade de estradas 

florestais, estando o custo de extração diretamente relacionado com a DME, que 

apresentou comportamento variável nas diferentes situações avaliadas.  

O custo de perda de área de plantio foi maior nas áreas planas, devido ao maior 

valor da terra, entretanto as áreas declivosas apresentaram os maiores potenciais de 

redução na DOE e DOP, mostrando que a incorporação desta variável poderá melhor 

suportar a tomada de decisão. 

A capacidade máxima de estocagem foi menor em relação ao volume total de 

produção previsto em todos os cenários estudados de DOE, identificando que a 

quantidade de estradas na DOE não é adequada para o modelo de operação atual da 

empresa, enquanto na DOP, com exceção do cenário de eucalipto declivoso, teve-se a 

CME menor que a produção prevista em todos os cenários. 

A taxa de utilização das estradas florestais e a capacidade teórica de estocagem 

afetaram na definição da densidade ótima de estradas, devendo ser consideradas no 

planejamento de estradas florestais. 

A DE, DOE e DOP (exceto eucalipto declivoso) mostraram que a densidade de 

estradas é maior nas áreas mais declivosas e indicaram que a DE nos blocos avaliados 

apresenta possibilidade de adequação, por meio da redução de estradas na formação dos 

novos povoamentos florestais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método de minimização de custos totais operacionais contemplados pelos 

custos de construção e manutenção de estradas, de extração, de mitigação de passivos 

de estradas e de perda de área plantio poderá ser um direcionador para a adequação das 

estradas nas empresas florestais, porém deve ser analisado quais os custos mais 

apropriados para a realidade e a demanda de produção local, evitando perdas de 

produtividade, impactos ambientais e perda de área de efetivo plantio.  

O método de aplicação da DOE deve considerar restrições físicas para 

determinação das melhores opções de malha viária, de acordo com as condições e 

restrições locais, evitando que sejam definidas densidades ótimas econômicas que não 

tenham capacidade de receber o volume de madeira previsto nas áreas, provocando por 

consequência no aumento de custos e impactos ambientais durante as operações. 

A análise da DOP mostrou-se viável como forma de considerar o aumento ou 

redução no custo total associado ao número de máquinas necessárias para atendimento à 

determinada demanda, possibilitando ainda verificar a viabilidade de implantação do 

DOE e o potencial real de ganhos nos custos operacionais. 

 O planejamento de estradas florestais deverá considerar as características de 

relevo e gênero do povoamento, pois ambos impactam na densidade de estradas e 

consequentemente, no custo das operações de extração da madeira e construção a 

manutenção de estradas. 

A análise das três densidades poderá suportar gestores, produtores e planejadores 

de forma estratégica para o planejamento detalhado das áreas, gerando informações para 

a otimização das estradas florestais, auxiliando nas tomadas de decisão para a 

implantação de novos empreendimentos e adequação dos empreendimentos atuais. 
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ANEXO I - Simulação dos custos nas diferentes densidades de estradas para áreas planas de eucalipto. 

DE                 
(m ha-1) 

DME         

(m) 

Produtividade 

da extração 

(m³/pmh) 

Cext             
(R$ m-3) 

CC             
(R$ m-3) 

CM                   

(R$ m-3) 

CIE                    
(R$ m-3) 

CPA                  

(R$ m-3)  

CT     
(R$ m-3) 

(DOE) 

CME  

(m³/ha) 

CET 

(m³/m) 

N° 

Skidders 

Cext                         
(R$ m-3) 

(DOP) 

CT                     
(R$ m-3)  

(DOP)  

5 1324,11 10,72 35,87 0,32 0,12 0,02 0,17 36,50 34,74 118,23 95,42 811,03 811,66 

10 662,05 20,99 18,32 0,64 0,23 0,05 0,34 19,58 69,48 59,12 48,74 218,49 219,74 

20 331,03 40,27 9,55 1,28 0,46 0,10 0,68 12,06 138,95 29,56 25,39 62,84 65,36 

30 220,68 57,99 6,63 1,92 0,69 0,15 1,01 10,40 208,43 19,71 17,64 31,88 35,65 

40 165,51 74,33 5,17 2,56 0,92 0,19 1,35 10,20 277,91 14,78 13,76 20,28 25,31 

50 132,41 90,02 4,27 3,20 1,15 0,24 1,69 10,56 347,38 11,82 11,36 14,40 20,69 

60 110,34 104,26 3,69 3,85 1,38 0,29 2,03 11,24 416,86 9,85 9,81 11,12 18,67 

70 94,58 116,86 3,29 4,49 1,61 0,34 2,37 12,10 486,34 8,45 8,75 9,13 17,93 

80 82,76 129,37 2,97 5,13 1,84 0,39 2,70 13,04 555,81 7,39 7,91 7,67 17,73 

90 73,56 140,66 2,73 5,77 2,07 0,44 3,04 14,05 625,29 6,57 7,27 6,66 17,98 

100 66,21 152,49 2,52 6,41 2,30 0,49 3,38 15,10 694,76 5,91 6,71 5,81 18,39 

110 60,19 162,76 2,36 7,05 2,54 0,53 3,72 16,20 764,24 5,37 6,28 5,22 19,06 

120 55,17 172,44 2,23 7,69 2,77 0,58 4,05 17,32 833,72 4,93 5,93 4,75 19,84 

130 50,93 181,05 2,12 8,33 3,00 0,63 4,39 18,48 903,19 4,55 5,65 4,38 20,74 

140 47,29 190,56 2,02 8,97 3,23 0,68 4,73 19,63 972,67 4,22 5,37 4,03 21,65 

150 44,14 198,38 1,94 9,61 3,46 0,73 5,07 20,81 1.042,15 3,94 5,16 3,78 22,65 

160 41,38 206,87 1,86 10,26 3,69 0,78 5,41 21,99 1.111,62 3,69 4,94 3,54 23,66 

170 38,94 212,95 1,81 10,90 3,92 0,83 5,74 23,19 1.181,10 3,48 4,80 3,38 24,76 

180 36,78 219,39 1,75 11,54 4,15 0,88 6,08 24,40 1.250,58 3,28 4,66 3,22 25,86 

Legenda: CT: Custo total; CC: Custo de construção; CM: Custo de manutenção; Cext: Custo de extração; CIE: Custo de impacto de estradas; CPA: Custo de perda de área; 

DE: Densidade de estradas; DOE: Densidade ótima; DOP; Densidade operacional; DME: Distância média de extração; CME: Capacidade máxima de estocagem; CET: 

Capacidade de estoque. 
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ANEXO II -  Simulação dos custos nas diferentes densidades de estradas para áreas declivosas de eucalipto. 

DE                 
(m ha-1) 

DME         

(m) 

Produtividade 

da extração 

(m³/pmh) 

Cext             

(R$ m-3) 

CC             

(R$ m-3) 

CM                   
(R$ m-3) 

CIE                   

(R$ m-3) 

CPA                  

(R$ m-3)  

CT     
(R$ m-3) 

(DOE) 

CME 

(m³/ha) 

CE 

(m³/m) 

N° 

Skidders 

Cext                         
(R$ m-3) 

(DOP) 

CT                     
(R$ m-3)  

(DOP)  

5 1.507,61 7,83 49,13 0,36 0,12 0,02 0,12 49,74 33,50 122,60 9,12 140,40 141,01 

20 376,90 29,76 12,92 1,43 0,46 0,10 0,46 15,36 134,01 30,65 2,40 17,05 19,49 

30 251,27 43,28 8,88 2,14 0,69 0,15 0,69 12,55 201,01 20,43 1,65 10,20 13,87 

40 188,45 55,99 6,87 2,85 0,92 0,19 0,92 11,76 268,02 15,32 1,27 7,30 12,19 

50 150,76 67,67 5,68 3,57 1,15 0,24 1,15 11,79 335,02 12,26 1,05 5,75 11,87 

60 125,63 78,76 4,88 4,28 1,38 0,29 1,38 12,22 402,03 10,22 0,91 4,78 12,11 

70 107,69 89,31 4,30 4,99 1,61 0,34 1,61 12,86 469,03 8,76 0,80 4,11 12,67 

80 94,23 99,68 3,86 5,71 1,84 0,39 1,84 13,64 536,03 7,66 0,72 3,61 13,39 

89 84,70 107,73 3,57 6,35 2,05 0,43 2,05 14,45 596,34 6,89 0,66 3,29 14,17 

90 83,76 108,71 3,54 6,42 2,07 0,44 2,07 14,54 603,04 6,81 0,66 3,26 14,26 

100 75,38 118,35 3,25 7,13 2,30 0,49 2,30 15,47 670,04 6,13 0,60 2,95 15,18 

110 68,53 125,79 3,06 7,85 2,54 0,53 2,53 16,50 737,05 5,57 0,57 2,75 16,20 

120 62,82 134,22 2,86 8,56 2,77 0,58 2,76 17,54 804,05 5,11 0,53 2,56 17,23 

130 57,99 142,17 2,70 9,27 3,00 0,63 2,99 18,60 871,06 4,72 0,50 2,40 18,29 

140 53,84 149,24 2,58 9,99 3,23 0,68 3,22 19,69 938,06 4,38 0,48 2,27 19,38 

150 50,25 157,04 2,45 10,70 3,46 0,73 3,45 20,79 1.005,07 4,09 0,45 2,14 20,48 

160 47,11 163,46 2,35 11,41 3,69 0,78 3,68 21,91 1.072,07 3,83 0,44 2,05 21,61 

170 44,34 170,41 2,26 12,13 3,92 0,83 3,91 23,04 1.139,07 3,61 0,42 1,96 22,74 

180 41,88 175,39 2,19 12,84 4,15 0,88 4,14 24,20 1.206,08 3,41 0,41 1,89 23,90 

Legenda: CT: Custo total; CC: Custo de construção; CM: Custo de manutenção; Cext: Custo de extração; CIE: Custo de impacto de estradas; CPA: Custo de perda de área; 

DE: Densidade de estradas; DOE: Densidade ótima; DOP; Densidade operacional; DME: Distância média de extração; CME: Capacidade máxima de estocagem; CET: 

Capacidade de estoque. 
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ANEXO 3 - Simulação dos custos nas diferentes densidades de estradas para áreas planas de pinus. 

  
DE                 

(m ha-1) 
DME         

(m) 

Produtividade 

da extração 

(m³/pmh) 

Cext             

(R$ m-3) 

CC             

(R$ m-3) 

CM                   
(R$ m-3) 

CIE                   

(R$ m-3) 

CPA                 

(R$ m-3)  

CT     
(R$ m-3) 

(DOE) 

CME 

(m³/ha) 

CET 

(m³/m) 

N° 

Skidders 

Cext                         
(R$ m-3) 

(DOP) 

CT                     
(R$ m-3)  

(DOP)  

5 1.848,61 7,75 49,63 0,19 0,07 0,01 0,13 50,03 37,57 200,13 57,32 689,36 689,76 

10 924,30 15,27 25,18 0,38 0,14 0,03 0,26 25,99 75,13 100,07 29,08 187,05 187,85 

20 462,15 29,64 12,97 0,76 0,27 0,06 0,52 14,58 150,26 50,03 14,98 54,48 56,09 

30 308,10 43,19 8,90 1,14 0,41 0,09 0,78 11,31 225,39 33,36 10,28 27,81 30,22 

40 231,08 55,98 6,87 1,51 0,54 0,11 1,04 10,08 300,52 25,02 7,93 17,76 20,97 

50 184,86 68,03 5,65 1,89 0,68 0,14 1,30 9,66 375,65 20,01 6,53 12,80 16,81 

60 154,05 79,56 4,83 2,27 0,82 0,17 1,55 9,65 450,79 16,68 5,58 9,90 14,71 

70 132,04 90,45 4,25 2,65 0,95 0,20 1,81 9,87 525,92 14,30 4,91 8,05 13,67 

80 115,54 100,44 3,83 3,03 1,09 0,23 2,07 10,25 601,05 12,51 4,42 6,82 13,25 

90 102,70 110,35 3,48 3,41 1,23 0,26 2,33 10,71 676,18 11,12 4,02 5,90 13,12 

100 92,43 120,39 3,19 3,79 1,36 0,29 2,59 11,22 751,31 10,01 3,69 5,16 13,18 

110 84,03 128,93 2,98 4,17 1,50 0,32 2,85 11,81 826,44 9,10 3,44 4,65 13,48 

120 77,03 137,46 2,80 4,54 1,63 0,34 3,11 12,43 901,57 8,34 3,23 4,22 13,86 

130 71,10 145,72 2,64 4,92 1,77 0,37 3,37 13,07 976,70 7,70 3,05 3,87 14,31 

140 66,02 153,40 2,51 5,30 1,91 0,40 3,63 13,74 1.051,83 7,15 2,89 3,59 14,83 

150 61,62 160,16 2,40 5,68 2,04 0,43 3,89 14,44 1.126,96 6,67 2,77 3,37 15,41 

160 57,77 167,54 2,29 6,06 2,18 0,46 4,15 15,14 1.202,10 6,25 2,65 3,16 16,00 

170 54,37 175,63 2,19 6,44 2,31 0,49 4,40 15,83 1.277,23 5,89 2,53 2,95 16,60 

180 51,35 182,23 2,11 6,82 2,45 0,52 4,66 16,56 1.352,36 5,56 2,44 2,80 17,25 

Legenda: CT: Custo total; CC: Custo de construção; CM: Custo de manutenção; Cext: Custo de extração; CIE: Custo de impacto de estradas; CPA: Custo de perda de área; 

DE: Densidade de estradas; DOE: Densidade ótima; DOP; Densidade operacional; DME: Distância média de extração; CME: Capacidade máxima de estocagem; CET: 

Capacidade de estoque. 
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ANEXO 4 - Simulação dos custos nas diferentes densidades de estradas para áreas declivosas de pinus. 

DE                 
(m ha-1) 

DME         

(m) 

Produtividade 

da extração 

(m³/pmh) 

Cext             

(R$ m-3) 

CC             
(R$ m-

3) 

CM                   
(R$ m-3) 

CIE                   

(R$ m-3) 

CPA                  

(R$ m-3)  

CT     
(R$ m-3) 

(DOE) 

CME 

(m³/ha) 

CET 

(m³/m) 

N° 

Skidders 

Cext                         
(R$ m-3) 

(DOP) 

CT                     
(R$ m-3)  

(DOP)  

5 1.929,24 6,16 
62,41 

0,21 0,07 0,01 0,10 
62,80 

36,23 207,52 
46,33 709,98 

777,67 

10 964,62 12,15 31,64 0,41 0,14 0,03 0,19 32,41 72,46 103,76 23,49 194,50 226,71 

20 482,31 23,70 16,22 0,83 0,27 0,06 0,39 17,76 144,92 51,88 12,04 57,22 74,60 

30 321,54 34,59 11,11 1,24 0,41 0,09 0,58 13,43 217,37 34,59 8,25 29,56 42,41 

40 241,15 45,07 8,53 1,65 0,54 0,11 0,77 11,61 289,83 25,94 6,33 18,94 29,78 

50 192,92 54,94 7,00 2,07 0,68 0,14 0,97 10,85 362,29 20,75 5,19 13,72 23,60 

60 160,77 64,34 5,98 2,48 0,82 0,17 1,16 10,60 434,75 17,29 4,44 10,68 20,12 

70 137,80 73,35 5,24 2,89 0,95 0,20 1,35 10,64 507,20 14,82 3,89 8,71 18,00 

80 120,58 81,82 4,70 3,31 1,09 0,23 1,55 10,87 579,66 12,97 3,49 7,38 16,70 

90 107,18 90,42 4,25 3,72 1,23 0,26 1,74 11,19 652,12 11,53 3,16 6,35 15,81 

100 96,46 98,55 3,90 4,13 1,36 0,29 1,93 11,61 724,58 10,38 2,90 5,59 15,27 

110 87,69 105,46 3,65 4,54 1,50 0,32 2,13 12,13 797,03 9,43 2,71 5,07 15,07 

120 80,38 113,40 3,39 4,96 1,63 0,34 2,32 12,64 869,49 8,65 2,52 4,57 14,89 

130 74,20 120,19 3,20 5,37 1,77 0,37 2,51 13,22 941,95 7,98 2,37 4,21 14,92 

140 68,90 126,50 3,04 5,78 1,91 0,40 2,70 13,84 1.014,41 7,41 2,26 3,91 15,04 

150 64,31 133,51 2,88 6,20 2,04 0,43 2,90 14,45 1.086,86 6,92 2,14 3,63 15,18 

160 60,29 139,71 2,75 6,61 2,18 0,46 3,09 15,09 1.159,32 6,48 2,04 3,41 15,41 

170 56,74 144,75 2,66 7,02 2,31 0,49 3,28 15,77 1.231,78 6,10 1,97 3,25 15,73 

180 53,59 150,16 2,56 7,44 2,45 0,52 3,48 16,44 1.304,24 5,76 1,90 3,09 16,05 

Legenda: CT: Custo total; CC: Custo de construção; CM: Custo de manutenção; Cext: Custo de extração; CIE: Custo de impacto de estradas; CPA: Custo de perda de área; 

DE: Densidade de estradas; DOE: Densidade ótima; DOP; Densidade operacional; DME: Distância média de extração; CME: Capacidade máxima de estocagem; CET: 

Capacidade de estoque. 
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