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Avaliação técnica e de custos de um sistema de cabos 
aéreos na extração de Pinus taeda L. em região montanhosa

Technical and cost evaluation of an aerial cable system 
for the extraction of Pinus taeda L. in a mountainous region
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação técnica e de custos de um sistema de cabos aé-
reos na extração de madeira de Pinus taeda L. em região montanhosa. O estudo foi conduzido em uma 
empresa florestal localizada na região do Vale do Ribeira, estado do Paraná. A análise técnica do cabo aé-
reo englobou um estudo de tempos e movimentos, onde a operação de extração foi subdividida em fases 
do ciclo de trabalho, determinando a produtividade, a eficiência operacional e o rendimento energético. A 
análise de custos incluiu a determinação do custo operacional e de produção. Os resultados mostraram 
que dentro do estudo de tempos e movimentos, a atividade parcial que consumiu o maior tempo do ciclo 
operacional foi o “engate” dos cabos nas árvores, com 22,5% do tempo total. A produtividade média do 
cabo aéreo foi 25,3 m³cc he-1 para uma distância máxima de extração de 350 metros. O custo de produção 
médio foi de R$ 9,68 m-³cc e consumo específico médio de energia foi 1,79 g.kW-1 m³cc. Pela análise de 
regressão, a produtividade do cabo aéreo na extração de madeira em região montanhosa foi influenciada 
pelo volume do feixe de madeira, tempo do ciclo operacional e distância de extração.
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Abstract

The objective of this study was to evaluate an aerial cable system in the extraction of Pinus taeda L. in a 
mountainous region, from the technical and economic viewpoint. The study was conducted in a forestry 
company located in the Ribeira Valley region, Paraná State. The technical analysis of the aerial cable system 
included motion and time study; the extraction operation was bundled into work cycle phases to determine 
productivity, operational efficiency and energy consumption. Cost analysis included the determination of 
the production and operational cost. Results showed that the activity that demanded most time in the 
operational cycle was to clamp the cables to trees, with 22.5% of total time. Mean productivity of the 
aerial cable was 25.3 m³cc he-1 for a maximum wood extraction distance of 350 meters. Mean production 
cost was R$ 9.68 m-³cc and specific energy consumption was 1.79 g kW-1 m³cc. The regression analysis 
indicated that the aerial cable productivity for wood extraction in mountainous region was influenced by: 
wood volume, the operational time cycle and the distance of transportation.
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INTRODUÇÃO

O setor de florestas plantadas no Brasil 
vem passando por uma significativa expansão 
desde a última década, com uma taxa de cres-
cimento anual de 3,5 %. Além disso, deve-se 
destacar a sua importância para a economia 

nacional, sendo responsável, em 2010, pela 
geração de 4,7 milhões de empregos diretos 
e indiretos e um valor bruto de produção de 
R$ 51,8 bilhões, segundo o Anuário Estatístico 
da Associação Brasileira de Produtores de Flo-
restas Plantadas (ABRAF, 2011). Portanto, este 
crescimento implica na necessidade do aper-
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feiçoamento das técnicas e operações de su-
primento de madeira para o desenvolvimento 
sustentável, melhoria dos processos produti-
vos, segurança do trabalho e responsabilidade 
ambiental e social.

No setor florestal, a colheita de madeira é a 
etapa mais importante do ponto de vista eco-
nômico, chegando a representar 50% ou mais 
dos custos totais da madeira posta na indús-
tria, além de ser influenciada por diversos fa-
tores que interferem diretamente na execução 
das operações (MACHADO, 1989 e LOPES, 
2001). De acordo com Arce et al. (2004), a co-
lheita de madeira representa a operação final 
de um ciclo de produção florestal, onde são 
obtidos os produtos mais valiosos, constituin-
do um dos principais fatores que determinam 
a rentabilidade florestal.

Dentro da colheita de madeira é importante 
destacar a operação de extração, que é conside-
rada um dos pontos críticos do processo produ-
tivo, pois o custo de unidade de madeira chega 
a ser 25 vezes maior que o transporte principal 
(BIRRO et al., 2002). Além disso, a extração é 
influenciada por diversos fatores, como o nível 
de experiência do operador, condições do po-
voamento e do terreno, distância de extração, 
características das máquinas e equipamentos, 
dentre outros, que interferem na produtividade 
e nos custos de produção, além de ser grande 
causadora de impactos no meio ambiente (OLI-
VEIRA et al., 2009).

Penna (2009) afirma que a extração de ma-
deira em regiões montanhosas sempre foi um 
grande desafio para as empresas do setor flo-
restal, exigindo um alto nível de planejamento, 
bem como o desenvolvimento de máquinas e 
equipamentos específicos para essas condições, 
capazes de aliar os custos e a interferência no 
meio ambiente. 

Por outro lado, Simões et al. (2010a) afirmam 
que a oferta de equipamentos é bastante restri-
ta para a realização da extração de madeira em 
regiões montanhosas, sendo que nestas condi-
ções, destaca-se os sistemas de cabos aéreos, que 
é uma opção técnica e economicamente viável, 
em função do baixo investimento financeiro 
despendido. Além disso, é importante destacar 
a grande vantagem ambiental destes equipa-
mentos pela não necessidade de construção de 
estradas específicas no interior da floresta, pos-
sibilitando maior agilidade e produtividade da 
extração nestas condições, bem como a minimi-
zação de impactos no meio ambiente.

No Brasil, o sistema de cabos aéreos ainda 
não é muito difundido, sendo uma tecnologia 
pouco utilizada pelas empresas do setor flores-
tal. Entretanto, com o crescente aumento da de-
manda por madeira e a conseqüente elevação 
do valor de mercado desse produto, algumas 
áreas caracterizadas por terrenos com elevada 
declividade até então pouco utilizadas, passam 
a ser uma alternativa econômica importante 
para a implantação e colheita de futuros plan-
tios. Nestas áreas como não é possível o uso de 
tratores florestais tradicionais para a realização 
da extração da madeira, o uso de cabos aére-
os se justifica tanto do ponto de vista técnico e 
econômico quanto ambiental. 

Portanto, considerando a escassez de tra-
balhos na extração de madeira com cabos aé-
reos, o conhecimento da produtividade e dos 
custos de produção, bem como das variáveis 
que influenciam esta operação em região mon-
tanhosa é de fundamental importância para a 
maximização da produtividade, minimização 
dos custos e execução das operações de forma 
ambientalmente correta.

Este trabalho objetivou realizar uma avalia-
ção técnica e de custos da extração de Pinus taeda 
L. com uso de um sistema de cabos aéreos em 
região montanhosa.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada nas áreas de colheita 
de madeira de uma empresa florestal situada na 
região do Vale do Ribeira, Paraná. A área experi-
mental está localizada a uma latitude de coorde-
nadas N: 7234000 m e E: 675000 m do sistema 
UTM (SAD 69), com altitude média de 800 m. 
A temperatura média da região é de 18º C, en-
quanto o relevo é caracterizado por ondulado a 
montanhoso.

O estudo foi desenvolvido em plantios de 
Pinus taeda L. de primeira rotação, com volume 
médio individual com casca de 0,437 m³/árvore 
e de 545 m³/hectare. O regime de manejo uti-
lizado pela empresa era o corte raso executado 
aos 22 anos de idade, sendo a madeira destina-
da para serraria. 

O sistema de colheita de madeira utilizado 
pela empresa era de Árvores Inteiras (Full-tree). 
Inicialmente era realizado o corte das árvores 
pelo método semimecanizado com o uso de 
motosserras, seguido pela extração dos feixes de 
árvores pelo método mecanizado com o uso de 
cabos aéreos até o pátio de descarga. Em segui-
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da, os feixes de árvores eram arrastados até o pá-
tio de estocagem com o uso de um Skidder, onde 
era então realizado o desgalhamento semimeca-
nizado das árvores com o uso de motosserras, e 
por fim, o traçamento dos fustes pelo método 
mecanizado com o uso de um Slasher. 

As etapas do corte e extração era composto 
por uma equipe de oito trabalhadores florestais, 
sendo dois motosserristas responsáveis pela der-
rubada das árvores; quatro engatadores que re-
alizavam o engate dos cabos nas árvores para o 
posterior guinchamento e extração até o pátio, 
um desengatador responsável pelo desengate 
dos cabos das árvores após a subida do carro te-
leférico e um operador do cabo aéreo responsá-
vel pela operação do equipamento.

O cabo aéreo analisado era da marca Koller, 
modelo K-601, com motor Cummins de 102,9 
Kw (140 hp) de potência, montado na carroce-
ria de um caminhão 6X4, marca Mercedes Benz, 
modelo 2318 (Figura 1). O equipamento pos-
suía como características: uma torre de 10 m de 
altura; quatro cabos de ancoragem com 45 m de 
comprimento e 20 mm de espessura; um cabo 
de apoio de 600 m de comprimento e 20 mm 
de espessura e um cabo de tração de 700 m de 
comprimento e 12 mm de espessura.

Inicialmente foi realizado um estudo de tem-
pos e movimentos piloto da extração de madei-
ra com o cabo aéreo, buscando definir o número 
mínimo de observações necessárias, a um nível 
de confiança de 95% e um erro relativo de 5%, 
com o uso da seguinte equação proposta por 
Conaw (1977): 

n ≥ t²+s² / E²      (1)
em que: n = número mínimo de ciclos necessá-
rios; t = valor de t, para o nível de  probabilidade 
desejado e (n-1) graus de liberdade; s = desvio 
padrão da amostra e; E = erro admissível, em 
porcentagem.

Em função da distância máxima de extração 
observada durante a realização do estudo pilo-
to, a área experimental foi subdividida em sete 
parcelas amostrais, sendo estratificada em sete 
classes de distância de extração, em intervalos 
de 50 metros, de modo a avaliar a influência da 
distância na produtividade e custo do cabo aé-
reo (Tabela 1).

Figura 1.  Cabo aéreo montado sobre caminhão.
Figure 1.  Aerial cable on truck.

Parcela (no) Distância de extração (m)
1 0 a 50
2 51 a 100
3 101 a 150
4 151 a 200
5 201 a 250
6 251 a 300
7 301 a 350

Tabela 1. Distâncias de extração de madeira com cabo 
aéreo.

Table 1.  Distances of wood extraction with aerial cable.

Análise Técnica
A análise técnica do cabo aéreo baseou-se 

na realização de um estudo de tempos e movi-
mentos, onde foi determinado a produtividade, 
a eficiência operacional e o consumo específico 
de energia.

O estudo de tempos e movimentos foi rea-
lizado empregando-se o método de cronome-
tragem de tempo contínuo, caracterizado pela 
medição do tempo sem a detenção do cronô-
metro, ou seja, de forma contínua. A leitura do 
cronômetro foi realizada no ponto de medição 
referente à atividade parcial recém concluída. 
No estudo foi utilizado um cronômetro centesi-
mal, prancheta e formulários de campo específi-
cos desenvolvidos para esta finalidade.

O ciclo operacional do cabo aéreo foi subdi-
vidido nos seguintes elementos parciais: Desci-
da do Carro (DC): iniciava com o deslocamen-
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to do carro teleférico a partir da torre instalada 
sobre o caminhão e terminava com a parada do 
mesmo próximo ao local de engate das árvores 
no interior do talhão; Engate (EG): iniciava no 
momento em que o operador apanhava o cabo 
dando início ao deslocamento até as árvores a 
serem engatadas, e terminava quando, após en-
gatar a última árvore, sinalizava pelo rádio para 
início do arraste do feixe de árvores; Arraste 
(AR): iniciava no momento em que o feixe de 
árvores iniciava a movimentação de arraste, e 
terminava quando o cabo de arraste com o feixe 
de árvores era engatado no carro teleférico; Su-
bida do Carro Teleférico (SC): Iniciava quando, 
após de realizado o engate do cabo de arraste e 
dado o sinal pelo rádio, o carro teleférico ini-
ciava a subida com o feixe de árvores, e termi-
nava quando o carro aproximava-se do pátio 
de descarga; Desengate (DE): Iniciava quando, 
após o carro com o feixe de árvores posicionava 
no pátio de descarga, e terminava quando as 
árvores eram desengatadas e colocadas sobre o 
pátio de estocagem; e Interrupções (IN): Foram 
registrados como interrupções todos os tempos 
em que o equipamento não estava realizando 
as atividades acima mencionadas.

Para a determinação da produtividade do 
cabo aéreo foi obtido o volume médio por árvo-
re fornecido pelo inventário da empresa, sendo 
esse valor multiplicado pelo número de árvores 
extraídas com casca durante os ciclos operacio-
nais de extração, sendo então, divididas pelas 
horas efetivamente trabalhadas, conforme a se-
guinte expressão: 

Pr = N * V / he       (2)
em que: Pr = Produtividade (m³cc he-1); N = nú-
mero de árvores extraídas; V = volume médio 
individual das árvores com casca (m³cc); e he = 
tempo efetivo de trabalho (horas).

A eficiência operacional é a percentagem do 
tempo efetivamente trabalhado em relação ao 
tempo total programado para o trabalho, sendo 
determinada pela seguinte expressão:

EO = (he / (he + hp)) * 100     (3)
em que: EO = eficiência operacional (%); he = 
tempo efetivo de trabalho (horas); e hp = tem-
po de interrupções operacionais e não opera-
cionais (horas).

O rendimento energético que indica a mas-
sa de combustível necessária para produzir uma 

unidade de potência na unidade de tempo, foi 
obtida pela razão entre o consumo específico 
efetivo de combustível em gramas para cada ki-
lowatts fornecido durante uma hora (g kW-1he-1) 
e a produtividade média com casca do equipa-
mento (m³cc he-1), expresso em g kW-1 m³cc (Lo-
pes, 2007 citado por SIMÕES et al., 2010b).

Análise econômica
A análise econômica do cabo aéreo baseou-

se nos seguintes parâmetros: custo operacional 
e custo de produção.

O custo operacional foi determinado pelo 
método contábil, conforme metodologia pro-
posta por Miyata (1980) e Lopes (2001), a partir 
de dados reais obtidos em campo e planilhas de 
custos da empresa.  O custo operacional englo-
bou os custos fixos (depreciação, juros e seguros), 
os custos variáveis (combustíveis, lubrificantes e 
graxas, óleo hidráulico, manutenção, transporte 
de pessoal), os custos de pessoal (salário e encar-
gos sociais) e o custo de administração.

O custo de produção foi obtido pela divisão 
dos custos operacionais (R$ he-1) pela produti-
vidade por hora efetiva de trabalho (m³cc he-1), 
corrigido de acordo com o índice de eficiência 
operacional da operação de extração. 

Análise estatística e de regressão
Os resultados obtidos da extração com o 

cabo aéreo foram submetidos à análise de va-
riância para experimentos inteiramente casu-
alizados. Nos casos em que houve diferença 
estatística significava foi realizado o teste de 
média por Tukey, ao nível de 95% de probabi-
lidade, de modo a comparar a produtividade e 
o custo de produção nas diferentes distâncias 
de extração florestal.

Foram ainda realizadas análises de regressão, 
de modo a verificar a relação entre a variável 
dependente (produtividade) e as variáveis inde-
pendentes (volume de madeira extraído, tempo 
do ciclo operacional e distância de extração). 
Para a análise estatística das equações, utiliza-
ram-se como critérios de seleção as equações de 
produtividade do equipamento com maior coe-
ficiente de determinação (R²).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise Técnica
Neste estudo foram coletados 377 ciclos 

operacionais, atendendo à exigência do estudo 
piloto de 294 ciclos operacionais. Durante o 



391
Sci. For., Piracicaba, v. 39, n. 91, p. 387-394, set. 2011

estudo, foram extraídas um total de 1.497 ár-
vores, devendo ressaltar um número médio de 
quatro árvores e um volume médio de 1,88 m³ 
por ciclo operacional. 

Na Figura 2 é apresentada a distribuição per-
centual dos tempos do ciclo operacional do cabo 
aéreo. Como pode ser visto, o elemento parcial 
“engate das árvores” foi que consumiu o maior 
tempo médio do ciclo operacional, com 22,5% 
do tempo total. O elevado tempo deveu-se, 
principalmente, à dificuldade de deslocamento 
do trabalhador no interior do talhão, fato este 
ocasionado pela elevada declividade e obstácu-
los existentes na área estudada. Entretanto, este 
tempo foi inferior ao encontrado por Oliveira 
(2009), que observou um tempo percentual de 
41,9% do ciclo operacional consumido para o 
“engate das árvores”. 

Em seguida, destacam-se as atividades par-
ciais de “subida do carro teleférico” e “arraste 
das árvores”, com 16,1 e 15,8% do tempo to-
tal, respectivamente, seguido, por fim, pelo “de-
sengate” e “descida do carro”, que consumiram 
14,0 e 13,7 % do tempo total do ciclo operacio-
nal, respectivamente. 

Ao contrário do que ocorre normalmen-
te na extração executada com o trator florestal 
Forwarder, onde o equipamento passa a maior 
parte do ciclo operacional realizando o carrega-
mento e descarregamento da madeira, ou com 
o trator florestal Skidder que passa a maior parte 
do tempo realizando viagens carregadas e des-
carregadas, os resultados obtidos neste estudo 
mostraram um equilíbrio dos tempos entre as 
atividades parciais do sistema de cabos aéreos.  

É importante ainda ressaltar que, os tem-
pos médios consumidos por ciclo operacio-

nal do cabo aéreo foram de 45 segundos 
para o elemento “descida do carro teleféri-
co”, 74 segundos para o “engate das árvo-
res”, 52 segundos para o “arraste das árvo-
res”, 53 segundos para a “subida do carro 
teleférico” e 46 segundos para o “desengate 
das árvores”.

A Figura 3 apresenta a distribuição percen-
tual média dos tempos de interrupções ope-
racionais do cabo aéreo, que consumiram 
17,9% do tempo total do ciclo operacional. É 
importante ressaltar que, desse valor, a manu-
tenção preventiva do equipamento consumiu 
o maior tempo das interrupções (32,4%). Tal 
fato deve-se à maior complexidade e exigên-
cia da operação que ocorrem em situações 
adversas e que exige manutenções constantes 
do equipamento.

Em seguida, destacam-se as interrupções 
causadas devido à espera pelo Skidder para a 
retirada das árvores posicionadas no pátio de 
descarga (25,5%). Tal resultado deve-se a uma 
situação particular que ocorria na empresa, 
em função desse trator florestal ser respon-
sável pelo arraste dos feixes de árvores extraí-
das a partir de dois módulos de cabos aéreos, 
comprometendo a eficiência do sistema de 
colheita de madeira. 

Portanto, os resultados mostraram a neces-
sidade de modificações no sistema de colheita, 
sendo recomendado o uso de trator florestal 
arrastador de menor porte e custo operacional 
para cada sistema de cabo aéreo, sendo capaz 
de realizar o arraste dos feixes de árvores do pá-
tio de descarga até o pátio de estocagem onde 
ocorrerá o processamento final da madeira com 
maior agilidade e eficiência. 

Figura 2. Composição percentual do ciclo operacional do cabo aéreo.
Figure 2. Percent composition of the operational cycle of the aerial cable.
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Por fim, é importante ressaltar as interrup-
ções ocorridas devido à necessidade de movi-
mentação de árvores derrubadas, com 19,9% do 
tempo total, ocasionado pelo fato dos trabalha-
dores responsáveis pelo “engate” necessitarem 
movimentar algumas árvores que se encontra-
vam sobrepostas uma sobre as outras. Tal resul-
tado mostrou a necessidade da oferta de treina-
mentos e reciclagens periódicas aos operadores 
de motosserra, de modo que façam, na medida 
do possível, uma derrubada direcionada, evi-
tando a sobreposição das árvores e a perda de 
tempo no “engate”, ressaltando a dificuldade de 
realização dessa operação devido à elevada in-
clinação do terreno.

Considerando um plantio florestal em pri-
meira rotação e uma distância máxima de ex-
tração de 350 metros, a produtividade média 
efetiva do cabo aéreo foi de 25,3 m³cc he-1, com 
uma eficiência operacional média de 82,1%. Os 
valores obtidos neste estudo estão acima aos en-
contrados por Oliveira (2009), que estudando 
o mesmo modelo de equipamento obteve uma 
produtividade média de 16,6 m³ he-1 para uma 
distância máxima de extração de 355 metros. 
Já Simões et al. (2010a) encontraram para um 

cabo aéreo montado sobre trator agrícola, uma 
produtividade média de 14,26 m³ he-1 para uma 
distância máxima de 400 metros.

A produtividade média do cabo aéreo em 
função das diferentes distâncias de extração é 
apresentada na Tabela 2. Como pode ser visto, 
à medida que houve o aumento da distância 
de extração, a produtividade do equipamento 
diminuiu ocasionada pelo aumento do tempo 
do ciclo operacional, confirmando, portanto, a 
influência da distância de extração na produtivi-
dade do equipamento.

Em relação ao rendimento energético do 
cabo aéreo obteve-se 1,79 g kW-1 m³cc, conside-
rando um consumo específico de combustível 
de 45,19 g kW-1.he-1 e uma produtividade média 
de 26,1 m³cc he-1, sendo os resultados compor-
taram-se de forma idêntica ao custo de produ-
ção do equipamento.

Análise Econômica
Na Figura 4 é apresentada a participação percen-

tual dos custos fixos e variáveis do cabo aéreo, que 
acarretou um custo operacional total de R$ 215,95 
he-1. Neste estudo, os custos fixos corresponderam 
a 37,8%, os custos variáveis a 38,4%, o custo da 

Figura 3.  Composição percentual das interrupções operacionais do cabo aéreo.
Figure 3.  Percent composition of the operational interruptions of the aerial cable.

Parcela (no) Distância de Extração (m) Produtividade (m³ he-1)
1 0 a 50 31,9a
2 51 a 100 31,1a
3 101 a 150 24,1  b
4 151 a 200 23,7  bc
5 201 a 250 23,1    c
6 251 a 300 18,3      d
7 301 a 350 14,8         e

Média 25,3

Tabela 2. Produtividade média do cabo aéreo nas diferentes distâncias de extração de madeira.
Table 2. Mean productivity of the aerial cable over different distances of wood extraction.

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 95% de probabilidade.
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equipe de pessoal operacional a 16,5% e o custo 
de administração a 7,4% dos custos totais. 

Dentre os custos fixos, destaca-se a depreciação 
do equipamento, com valor percentual de 21,2%, 
seguido pelos juros com 16,6%. Em relação aos 
custos variáveis, destacam-se a elevada participa-
ção do custo de manutenção (27,8%) e mão de 
obra (16,5%), ocasionados pelas freqüentes ma-
nutenções realizadas no equipamento e pelo ele-
vado número de trabalhadores envolvidos no mó-
dulo operacional do cabo aéreo, respectivamente.

Considerando uma produtividade média efe-
tiva de 25,3 m³cc.he-1 e um custo operacional 
médio de R$ 215,95 he-1, o custo médio de pro-
dução da extração de madeira com o cabo aéreo 
foi de R$ 8,54 m-3cc. Já Oliveira (2009), em um 
mesmo estudo com uma torre K-601, obteve um 
custo de produção de R$ 9,68 m-3, ocasionado 
pela menor produtividade do equipamento.

A Figura 5 ilustra a relação entre a produtivi-
dade e o custo de produção do cabo aéreo nas 

diferentes distâncias de extração. Como pode 
ser visto, existe uma relação diretamente pro-
porcional, pois à medida que houve redução 
nos valores de produtividade, houve aumento 
dos custos de produção, demonstrando a influ-
ência da distância de extração na produtivida-
de e no custo de produção do equipamento. 
Já Simões et al. (2010a) encontraram o mesmo 
comportamento em seus estudos com sistemas 
de cabos aéreos semelhantes.

Na Tabela 3 é apresentada a equação que es-
timou a produtividade do cabo aéreo em função 
do volume médio de madeira extraído por ciclo 
operacional, do tempo médio do ciclo operacio-
nal e da distância de extração das árvores pelo 
carro teleférico. Como pode ser observado, exis-
tiu uma forte correlação entre as variáveis, com 
alto R² (0,90), indicando, portanto, um bom 
ajuste e que estas variáveis são capazes de esti-
mar a produtividade e o custo do cabo aéreo na 
extração de madeira em região montanhosa.

Figura 4. Composição percentual do custo operacional do cabo aéreo.
Figure 4. Percent composition of the operational cost of the aerial cable.

Figura 5.  Produtividade e custo de produção médio do cabo aéreo em diferentes distâncias de extração de madeira.
Figure 5.  Average productivity and production cost of the aerial cable in different distances of wood extraction.
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CONCLUSÕES

Com base na análise e discussão dos resul-
tados, esta pesquisa permitiu obter as seguintes 
conclusões:
• O elemento parcial “engate das árvores” con-
sumiu o maior tempo do ciclo operacional do 
cabo aéreo, ocasionado pela dificuldade de des-
locamento do trabalhador no interior do talhão 
devido à declividade acentuada do terreno.
• A produtividade média do cabo aéreo variou 
de 14,8 a 31,9 m³cc he-1, com um custo de pro-
dução médio de extração de R$ 9,68 m-3cc, sen-
do os valores influenciados diretamente pela 
distância de extração. 
• A manutenção e a mão de obra representaram 
os maiores percentuais na composição dos cus-
tos operacionais do cabo aéreo, ocasionado pela 
maior exigência da operação e o elevado núme-
ro de trabalhadores envolvidos.
• Para a maior eficiência da colheita de madeira 
torna-se necessário o uso de um trator florestal 
arrastador de menor porte para cada módulo de 
cabo aéreo, de modo a realizar o arraste dos fei-
xes de árvores nos pátios com maior agilidade e 
eficiência. 
• As variáveis volume de madeira, tempo do ci-
clo operacional e distância de extração influen-
ciaram a produtividade e os custos do cabo 
aéreo na extração de madeira em regiões mon-
tanhosas.
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