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Sinopse:  

Estudou-se a compactação no solo provocado por máquinas pesadas e o arraste 

de toras após exploração em escala grande na Amazônia Central. Aspectos como 

o guinchamento das toras, construção das trilhas de arraste e intensidade do tráfego 

foram avaliados. 

Palavras-chave: Compactação, densidade do solo, resistência à penetração, 

Latossolo Amarelo distrófico 
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RESUMO 

Na floresta tropical amazônica, poucos estudos sobre compactação do solo causado 

por exploração madeireira foram realizados. Com este intuito, o estudou avaliou o 

impacto no solo provocados por operações de extração legal de toras no estado do 

Amazonas, Brasil. A empresa baseia a etapa de extração com as operações 

subsequentes de guinchamento e arraste (sistema de colheita Celos). Os dados sobre 

o impacto no solo foram coletados por amostragem sistemática nas trilhas de arraste 

durante o tráfego de máquinas e nas áreas controles (sem movimentação de 

maquinas) localizadas a 10 m das margens das trilhas. Os dados foram coletados em 

número fixo de passagens, sendo na 1ª, 2ª, 3ª e 5ª e acima de 10 passagens.  O solo local 

classificou-se como Latossolo Amarela distrófico. A avaliação do impacto baseou-se 

nos parâmetros físicos de densidade (Ds) e resistência à penetração (RP) do solo até 

20 cm de profundidade. Amostras de solo para Ds foram coletadas com anel 

volumétrico de 100 cm3 e a para RP utilizando o penetrômetro de impacto Stolf, com 

um ângulo de cone de 30°. Foram observadas diferenças significativas nas médias 

das propriedades físicas do solo (Ds e RP) entre o controle e as áreas de 

guinchamento apenas nas profundidades de 0 a 5 cm (p<0,05), mas o impacto não 

limita o crescimento das raízes. A construção de trilhas de arraste apresentou 

diferenças significativas (p<0,05) em relação ao controle após a primeira passagem 

sob a marca do trator de esteiras, impactando o solo até 20 cm de profundidade nas 

marcas das esteiras. Entre as marcas das esteiras, observou-se diferença de Ds e RP 

(p<0,05) na camada superficial de 0-5 cm, gerando impacto comprometedor para o 

crescimento radicular. Na avaliação do tráfego de máquinas, o maior aumento na 

compactação ocorreu sob as esteiras do trator D6M após a primeira passagem. Os 

valores críticos para limitação do crescimento radicular não ocorreram entre as 

marcas até a segunda passagem do skidder 525B. Após a terceira passagem, o 

tráfego de máquinas elevou a RP. Concluiu-se no presente estudo que o impacto 

principal de compactação do sistema Celos foi observado sob as marcas de rodas 

logo na primeira passagem, mas, de maneira geral, não inibe o crescimento radicular 

nas trilhas de arraste. 

PALAVRAS-CHAVE: trilhas de arraste, Latossolo Amarelo distrófico, compactação, 

densidade do solo, resistência à penetração do solo  
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An evaluation of the impacts to soil after large scale logging in the 

Central Amazon 

ABSTRACT 

In the tropical forests of the Amazon, there are still few studies on soil compaction 

caused by logging activities. Therefore, this study sought to increase the knowledge of 

the impacts to soil resources caused by legal logging operations in the Central 

Amazon.  The evaluated operation was located on the property of a timber company 

using techniques and strategies based on the CELOS Harvesting System. The aim of 

implementing these methods is to minimize the potential impacts to the forest stand 

and the associated resources of the forest environment. Some of these strategies 

include the reduction of ground disturbance through fewer skid trails and the winching 

of logs. Systematic sampling was conducted in areas of ground disturbance caused by 

skid trail construction, log winching and machine traffic of 1, 2, 3, 5 and >10 cycles. 

The soil of the study site was classified as a Xanthic Ferralsol. The soil physical 

properties that were quantified up to 20 cm in depth were: soil bulk density and soil 

penetration resistance. Soil samples were taken with 100 cm3 metal rings, and soil 

strength was determined with a Stolf impact penetrometer with a cone angle of 30°. 

The only difference between the control and areas of log winching were encountered 

in the 0-5 cm depth (p<0.05) and were generally not growth limiting. The skid trail 

construction had significant differences (p<0.05) with the control under the tracks after 

one cycle in all 4 depths, but between the tracks, there was only a difference (p<0.05) 

in the surface layer of 0-5 cm, and this was not growth limiting.  In the evaluation of 

machine traffic, the greatest increase in compaction occurred under the tracks of the 

D6M tractor after the 1rst cycle.  The critical values for growth limitation did not occur 

between the tracks until after the 2nd cycle of the 525B Skidder, which was the 3rd 

total cycle when combined with trail construction and log skidding. The conclusion of 

this study was that the use of the techniques based on the CELOS Harvest Sistem 

such as log winching and minimal skid trail construction reduced the impact of soil 

compaction in the area studied. 

KEYWORDS: skid trails, Xanthic Ferralsol, compaction, bulk density, penetration 

resistance  
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1 INTRODUÇÃO 

A compactação do solo florestal ocorre devido ao uso de maquinário pesado 

durante extração de toras (CAMBI et al., 2015; GREACEN; SANDS, 1980). A 

compactação é resultado da consolidação de partículas do solo e dos poros em um 

volume menor, o que aumenta a resistência do solo (NAWAZ; BOURRIÉ; TROLARD, 

2013). O aumento da resistência do solo resulta em um ambiente menos favorável 

para as raízes das plantas (TAYLOR; ROBERSON; PARKER, 1966). A compactação 

do solo causada pelas atividades de extração florestal persiste por muitos anos, 

demorando mais de 16 anos para recuperar seu estado inicial de agregação das 

partículas e porosidade (McNABB, 1997; SURYATMOJO, 2014). 

A bacia Amazônica tem a maior floresta tropical do mundo e na Amazônia brasileira 

existem potencialmente 4,5 bilhões de metros cúbicos de madeira comercial (MERRY 

2009). Adicionalmente, as florestas nacionaias brasileiras (FLONAS) vêm aumento 

sua área disponível para exploração comercial através de concessões (AZEVEDO-

RAMOS; SILVA; MERRY, 2015).  Há uma grande demanda por madeira tropical no 

Brasil e o Brasil é também considerado o maior produtor e consumidor de madeira 

tropical processada no mundo (ITTO 2015). Na Amazônia essa demanda criou 

203.702 empregos diretos e indiretos no setor florestal em 2009 (SFB; IMAZON, 

2010). Diferentemente de outras florestas tropicais, como às do sudeste asiático, as 

florestas tropicais Amazônicas têm substancialmente menor volume de madeiras 

comerciais por hectare (FAO, 1999; ASHTON; HALL, 2011). Este fato faz com que 

seja demendada maior área para se adquirir um volume de madeira desejável e maior 

intensidade de exploração, consequente maior tráfego de máquinas pesadas que 

levam ao impacto em maior escala.   

Em relação à pesquisa de exploração florestal na Amazônia, a maioria delas nos 

últimos 30 anos tem sido concentradas na silvicultura e crescimento florestal 

(d’OLIVEIRA; BRAZ, 2006; HIGUCHI, 1985; SILVA et al., 1995; VERISSIMO et al., 

1992; VIDAL; VIANA; BATISTA, 2002). Existem poucos estudos sobre os efeitos 

causadas pela exploração madeireira nas propriedades do solo (FERREIRA et al., 

2002;McNABB, 1997; MELLO-IVO; ROSS, 2006).  De acordo com Sato et al. (2015) , 

vários são os estudos no Brasil, mas esses foram feitos em regiões com condições 

climáticas muito diferente da regia amazônica, onde a informação ainda é muito 

rara [grifo Daniel DeArmond]. Nesse região não tem sido realizadas pesquisas 
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tentando identificar valores de referência para as propriedades físicas do solo 

(tradução Daniel DeArmond). Em destaque, um dos estudos sobre a intensidade do 

tráfego de máquinas e impactos no solo na Amazônia foi realizado por Schack-

Kirchner et al. (2007), que revelou mudanças nas propriedades de densidade do solo 

e resistência à penetração provocadas pela ação de máquinas. 

Neste contexto, este projeto visa criar uma base de dados que auxiliem futuros 

estudos de compactação do solo provocada pela exploração madeireira na Amazônia. 

Este objetivo será alcançado com a complementação de estudos prévios assim como 

com a atualização dos dados de compactação na área de estudo. Portanto, serão 

preenchidas as lacunas de conhecimento sobre os impactos na compactação do solo 

do guinchamento de toras e da construção de trilhas antes e após o arraste. Sendo 

assim, este estudo procura uma melhor quantificação do nível de compactação 

causado por cada atividade da exploração florestal.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Após extensa revisão de literatura pertinente ao assunto deste estudo, alguns 

questionamentos e observações se fazem necessários. Primeiro, em relação a alguns 

estudos no qual se observa incerteza da localização e da descrição do controle das 

amostras, é de extrema importância ter-se clareza em aspectos relacionados ao 

controle, já que todos os dados coletados subsequentemente serão avaliados com 

base no controle. 

Um segundo ponto que causa dúvida em algumas pesquisas é a ausência de 

especificidade em relação ao período de construção das trilhas de arraste, se as 

mesmas foram construídas antes ou depois da coleta de dados. Este é um viés 

importante que pode influenciar nos resultados finais, já que a construção de trilhas 

de arraste pode remover ou deslocar 10 cm ou mais de estrutura do solo. Em vários 

estudos, este não foi um erro importante, como em publicação de Wang et al. (2007), 

no qual as Ds de pré e pós-construção apresentou aumento e foi devidamente 

descrita. Da mesma forma no caso de Majnounian e Jourgholami (2013), que 

especificou que não houve construção de trilhas antes do arraste das toras. 

Um terceiro questionamento é em relação a formação das marcas de pneus. 

Schaffer et al. (2007) constatou que a formação dos sulcos dificultou a coleta de dados 

devido às localizações apresentarem profundidades diferentes. Portanto é pertinente 

nesses casos, se obter amostras do perfil do solo dos locais de amostras para 

demonstrar a profundidade do impacto das máquinas após a construção das trilhas 

(NORTHCLIFF et al., 1988; WOODWARD, 1996). É essencial se conhecer a 

verdadeira profundidade da amostra em relação ao perfil do solo, já que diferenças de 

Ds entre camadas do solo têm sido encontradas em valor significante em LAd na 

Amazônia (ALBUQUERQUE, 2015; TEIXEIRA FILHO; SANTOS, 2014). 

Por fim, uma lacuna importante observada em estudos de compactação foi o 

número reduzidos de pesquisas na região amazônica, já que esta região é um 

importante polo de extração de madeira. Por seu tamanho geográfico e sua 

importância como sendo a maior floresta tropical do mundo, existe uma necessidade 

de mais pesquisas sobre os impactos da compactação em relação aos solos da região 

que são ricos em argila. 
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1.2 PERGUNTAS 

Esta pesquisa compara as diferenças na compactação do solo causadas pela 

pelas operações de extração florestal em uma unidade manejo florestal sustentável 

explorada legalmente na Amazônia.  As três principais perguntas que este estudo 

pretende responder são: 

a) Qual é o grau de compactação nas trilhas de arraste das áreas de 

exploração? 

b) Qual é o impacto do guinchamento das toras na compactação do solo? 

c) Existe diferença nas propriedades físicas do solo em relação ao aumento 

do tráfego de maquinas pesadas? 

A primeira pergunta avaliar as áreas de construção das trilhas de arraste.  

Segunda pergunta: avaliar as áreas de guinchamento das toras.  Terceira pergunta: 

avaliar mudanças nas propriedades físicas do solo em relação ao aumento do tráfego 

de máquinas pesadas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo foi o de avaliar os impactos causados nos solos 

pelas operações de extração de um sistema de exploração florestal autorizado da 

Amazônia Central. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Quantificar a densidade do solo, a resistência à penetração do solo, porosidade 

total e a umidade gravimétrica antes e após operações de extração 

mecanizadas; 

b) Determinar a taxa de aumento da compactação do solo em relação ao 

incremento da intensidade do tráfego de máquinas pesadas; e 

c) Avaliar o grau de compactação causado pelas atividades da extração. 
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2 REVISÃO DA LEITRATURA 

2.1 Floresta Amazônica 

A Bacia Amazônica está localizada na América do Sul, onde está localizada a 

maior floresta tropical do mundo (FAO, 2001). De acordo com FAO (2011), 73% desta 

floresta é classificada como úmida e densa. A maior parte desta floresta úmida e 

densa está localizada no Brasil (FAO 2011). A floresta Amazônica que ocorre no Brasil 

abrange aproximadamente 325 milhões de hectares, cerca de 60% da Pan Amazônia 

(SFB 2013).   

Ter Steege et al. (2015) estimou que haja 15.200 espécies de árvores na 

Amazônia, sendo que dois terços são classificadas como raras. De aproximadamente 

5.000 espécies identificadas na Amazônia, mais da metade de todas as árvores são 

dominadas por apenas 227 espécies Ter Steege et al. (2013).  Por toda a Bacia 

Amazônica existe um alto grau de diversidade de espécies de árvores, como tais: Peru 

-174 por hectare, Equador- 239 por hectare, Bolívia- 103 a 117 por hectare e Brasil- 

140 a 285 por hectare (ARAUJO-MURAKAMI et al., 2015; BALÉE; CAMPBELL, 1990; 

OLIVEIRA  A.A.; MORI, 1999; PITMAN et al., 2002). 

Apesar da diversidade de espécies por hectare, o número de espécies comerciais 

viáveis para produção madeireira é pequeno. De 409 espécies em 96 hectares, 

Higuchi (1985), encontrou 38 espécies comerciais em determinada localização da 

Floresta Amazônica. Mais recentemente, Oliveira et al. (2008) encontrou de um total 

de 245 espécies (incluindo arvoretas, lianas e palmeiras) somente 50 espécies com 

caráter comercial para produção madeireira.  

 

2.2 Legislação Florestal na Amazônia 

A legislação florestal do Brasil foi criada em 1965 e intitulada de Código 

Florestal (SFB, 2013).  Este código foi revisado pela Lei n° 12.651, de 25 de maio de 

2012 e foram estabelecidas normas gerais para a exploração de florestas plantadas e 

florestas nativas.  

As normas específicas que se aplicam ao manejo florestal determinam que a 

intensidade máxima de corte é de 30 m3/ha e que o ciclo de corte deve durar entre 25 

e 30 anos quando forem utilizadas maquinarias pesadas (CONAMA, 406/2009). Além 

disso, a resolução CONAMA 406/2009 estabeleceu que o diâmetro mínimo de corte 

(DMC) é de 50 cm. Também o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) 
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estabeleceu o período de defeso de corte, arraste e transporte durante a estação 

chuvosa.  A infração por quebra desta lei gera uma multa de R$300 por metro cúbico 

explorado (IPAAM, 2014). 

  

2.3 Exploração na Amazônia 

Uma alternativa para o desflorestamento na Amazônia brasileira é a exploração 

florestal sustentável baseada em um documento legalmente aprovado, o Plano de 

Manejo Florestal Sustentável (IN05/2016; BRASIL 2012; SFB 2013). Operações de 

exploração legalmente aprovadas e conduzidas não são sempre sustentáveis (BRAZ 

et al., 2012), mesmo quando as práticas de exploração de impacto reduzido (EIR) são 

implementadas (SIST; FERREIRA, 2007). Entretanto, quando comparada exploração 

madeireira comercial com o método de exploração com impacto reduzido, 

MacPherson et al. (2012) demonstrou que o método de exploração de impacto 

reduzido pode ser mais lucrativo e sustentável por até 3 ciclos de exploração. Além 

disso, a EIR tem demonstrado redução no período de recuperação do volume 

comercial em florestas exploradas muito mais rapidamente do que em florestas 

exploradas sob o método exploração convencional (HOLMES et al., 2001; VALLE et 

al., 2007). Os custos iniciais para se colocar em prática um sistema de EIR são 

compensados pela redução dos impactos ambientais e custos operacionais a longo 

prazo (SESSIONS, 2007).  

 Os principais equipamentos utilizados na região Amazônica para exploração 

madeireira são tratores skidders com rodas de borracha (68%), tratores agrícolas 

adaptados (18%) e tratores de esteiras (10%) (PEREIRA et al., 2010). Ambos Pinto et 

al. (2002) e Sist e Feirreira (2007) atestaram que trilhas de arraste promoveram 

distúrbio ambiental em aproximadamente 660 m²/ha nas áreas estudadas. Porém, 

Boltz et al. (2003) verificou que a implementação do método EIR reduz 

substancialmente o distúrbio no solo quando comparado à exploração convencional. 

Além disso, Emmert (2014) comparou dois sistemas de extração de madeira na 

Amazônia, e o sistema com planejamento adicional apresentou um custo maior, 

porém foi mais produtivo e provocou menos distúrbio ao solo. Portanto, apesar de 

ocorrerem impactos no solo com a exploração, existem estratégias disponíveis para 

atenuar estes impactos. 

 

  



7 
 

 

 

2.4 Solos da Amazônia 

No Brasil, a principal classe dos solos é a os Latossolo (SCHAEFER; FABRIS; 

KER, 2008). A maioria dos solos no estado do Amazonas são classificados como 

Argissolos Amarelos e Latossolos Amarelos, sendo que os mesmos cobrem as áreas 

de 44.8% e 18.5% respectivamente (CPRM, 2010). A área correspondente ao estudo 

está localizada entre sedimentos Barreiras, descrito por Chauvel e Boulet (1987) 

próximo a cidade de Itacoatiara, AM.  O solo dominante desta localização é o 

Latossolo Amarelo distrófico (IBGE, 2008; IBGE, 2010). Este Latossolo é caraterizado 

como sendo profundo, com bom sistema de drenagem e com baixa fertilidade (IBGE 

2010). 

O Latossolo Amarelo da região dos sedimentos Barreiras tende a apresentar alto 

nível de argila, geralmente acima de 60%, confirmado em muitos amostragens na área  

(BOTSCHEK et al., 1996; BRAVARD; RIGHI, 1988; CORREA, 1984; MARQUES et 

al., 2004; SOUZA; LEITE; BEUTLER, 2004). O principal mineral da argila é composto 

pela caulinita, que pode corresponder a até 80% de sua composição (SOMBROEK 

1966; CHAUVEL; BOULET, 1987). Quando comparado a outros Latossolos, esse solo 

possui pouca ou nenhuma quantidade de gibbsita, o que permite que a caulinita forme 

um agregado mais firme, aumentando a densidade do solo e diminuindo o nível de 

macroporosidade (AJAYI et al., 2009; FERREIRA; FERNANDES; CURI, 1999). Outro 

aspecto importante desta alta fração de caulinita é a capacidade reduzida de 

expansão e retração das partículas (MIRANDA-TREVINO; COLES, 2003). 

Uma característica importante da argila é sua capacidade de dispersar partículas 

de tamanho pequeno em água. Quando o solo seca, estas partículas argilosas podem 

então sedimentar e tornar-se um fator de cimentação, levando a um aumento na 

resistência do solo (DEXTER; HORN; KEMPER, 1988; KAY, 2004). Baixa matéria 

orgânica no solo pode propiciar uma maior quantidade de partículas argilosas que não 

se unem ao carbono orgânico. Este fato leva a uma maior quantidade de argila 

dispersável, desencadeando  a cimentação (DE JONGE; MOLDRUP; SCHJØNNING, 

2009; SCHJØNNING et al., 2012). Porém, quando há carbono orgânico suficiente e 

agentes de ligação como alumínio e óxido de ferro, a dispersão pode ser reduzida 

devido a floculação (GOLDBERG; KAPOOR; RHOADES, 1990; TISDALL; OADES, 

1982). Além disso, a floculação aumenta quanto menor for o pH (MULLINS et al., 

1990). 
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2.5 Compactação 

2.5.1 Conceitos 

Compactação é a consolidação de partículas do solo que resulta na diminuição 

da porosidade em um determinado volume de solo (DEFOSSEZ; RICHARD, 2002; 

GREACEN; SANDS, 1980; LARSON; GUPTA; USECHE, 1980). Isto acontece quando 

uma carga aplicada ao solo causa um estresse além da pressão de preconsolidação 

(σ𝑝) (ALAKUKKU et al., 2003; GUBIANI et al., 2016). Uma vez que este ponto é 

excedido, a porosidade do solo e sua estrutura sofrem um impacto negativo (HORN 

et al., 1994; HORN; FLEIGE, 2003). A perda de espaço livre, especialmente espaços 

maiores, leva a uma maior rigidez no solo (GREACEN; SANDS, 1980; KELLER et al., 

2011). De acordo com Gubiani et al. (2016), a razão de espaço livre é uma variável 

melhor do que densidade se solo ao se determinar a σ𝑝. 

O grau de compactação depende de muitos fatores como umidade do solo, 

material orgânica e textura do solo (DEXTER, 2004; SMITH et al., 1997; GREACEN; 

SANDS, 1980) . Geralmente quando há um aumento na humidade do solo, o nível de 

compactação também aumenta (ALAKUKKU et al., 2003; HÅKANSSON; REEDER, 

1994). Contudo, após o solo se tornar saturado, o nível de compactação decresce 

(HAMZA; ANDERSON, 2005; WINGATE-HILL; JAKOBSEN, 1982)(Figura 1). Em 

relação a textura do solo , Baumgartl e Horn (1991) detectou que solos argilosos são 

mais suscetíveis a compactação do que solos siltoso, porem a mineralogia da argila 

pode influenciar no grau de compactação (GREACEN; SANDS, 1980). Por exemplo, 

Ajayi et al. (2009) atestou que em um Latossolo Amarelo brasileiro, a ausência de 

gibbsita e o alto conteúdo da caulinita faz com que haja um aumento na resistência 

do solo tornando-o mais resistente a forças de compactação. 
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Figura 1. Curva compactação (Fonte: Han et al., 2006 [tradução Daniel DeArmond]). 

 

Muitas tentativas foram realizadas para determinar a σ𝑝 do solo. Dias Junior e 

Pierce (1995) desenvolveram um método simples para determinar o valor da mesma. 

Porém, outros autores determinaram que tais valores de σ𝑝 eram inconsistentes ou 

não confiáveis (CAVALIERI et al., 2008; KELLER et al., 2004).  Arvidsson e Keller 

(2004), também não conseguiram encontrar correlações significativas entre os muitos 

fatores na determinação de valores de  σ𝑝. 

 

2.5.2 Fatores de influência 

2.5.2.1 Textura do solo 

A textura do solo refere-se à proporção entre areia, silte e partículas de argila 

que compõem o mesmo (HILLEL, 2004). A textura influencia na suscetibilidade do 

solo à compactação (PENG et al., 2004). Alto conteúdo de argila diminui o valor crítico 

da densidade do solo para o crescimento de plantas (REICHERT et al., 2009) e 

aumenta a resistência do solo na forma de capacidade de campo independentemente 

do nível de compactação (SMITH; JOHNSTON; LORENTZ, 1997). Além disso, o 

conteúdo de argila no solo não só afeto as propriedades do solo diferentemente 

(BOIVIN; GARNIER; TESSIER, 2004). Apesar de muitos desses valores críticos para 

textura do solo terem sido determinados em laboratório, como atestado por Arvidsson 

(1998), experimento laboratoriais apresentaram valores maiores do que de campo, 

especialmente quanto maior o conteúdo de argila. 
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2.5.2.2 Umidade do solo 

O aumento na umidade do solo causa diminuição do σ𝑝 (DEXTER; HORN; 

KEMPER, 1988; PENG et al., 2004). Dias Junior et al. (2005) e Silva et al. (2006) 

demonstraram esse resultado em estudos de operações realizados durante estações 

secas e chuvosas. 

A partir do momento em que o solo alcança seu ponto de saturação, a sua 

habilidade de compactação dá espaço para a deformação (GREACEN; SANDS, 1980; 

HAMZA; ANDERSON, 2005). A água que se dispersa entre as partículas do solo e 

permite que uma solução de continuidade seja criada entre as partículas, que faz com 

que a água deslize com mais facilidade (SILVA et al., 2006).  

Compactação também ocorre abaixo do solo com sulcos (SAKAI et al., 2008).  

De acordo com Arvidsson et al. (2001), a umidade do solo provoca maior impacto na 

deformação do solo do que o peso das máquinas. O processo em que o potencial de 

compactação sofre um decréscimo após o pico de compactação em um determinado 

conteúdo de umidade tem sido demonstrado por meio de testes de densidade Proctor 

em laboratório (ISHAQ et al., 2001). Entretanto, testes de precompressão no solo 

podem não refletir adequadamente as condições de campo (KELLER et al., 2004). 

 

2.5.2.3 Matéria orgânica do solo e carbono  

Matéria orgânica do solo é conhecida pelo benefício ao solo ao adicionar  

nutrientes e aumentar a densidade do solo (EKWUE, 1990; GEMTOS; LELLIS, 1997). 

Um efeito positivo na densidade do solo (Ds) foi mais pronunciado em solos com maior 

conteúdo de argila (HOWARD et al., 1981; ZHANG; HARTGE; RINGE, 1997). Outro 

benefício da matéria orgânica do solo é de promover um aumento no conteúdo crítico 

de umidade necessário para compactação máxima (BRAIDA et al., 2006). Soane 

(1990) também citou que a matéria orgânica do solo diminui a densidade do solo, mas 

é dependente no tipo e distribuição da matéria orgânica do solo. 

Devido ao clima úmido das florestas tropicais, a matéria orgânica do solo se 

decompõe mais rápido do que em florestas temperadas (SIX et al., 2002). Contudo, a 

decomposição do carbono orgânico do solo não é afetada pela temperatura 

(GIARDINA; RYAN, 2000) e pode permanecer no solo durante centenas de anos (SIX 

et al., 2002). A razão entre a matéria orgânica do solo e o carbono orgânico do solo 
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diminui significativamente conforme a profundidade devido à diminuição do carbono 

orgânico (PERIE; OUIMET, 2008). Apesar de Aragón et al. (2000) ter demonstrado 

que o carbono orgânico do solo possui um efeito positivo em diminuir a Ds, Arthur et 

al. (2013) atestou que este efeito não era significativo. Além disso, qualquer impacto 

potencial do carbono orgânico do solo em afetar a Ds se torna difícil de avaliar devido 

ao alto conteúdo de argila (SMITH; JOHNSTON; LORENTZ, 1997). 

 

2.5.3 Efeitos da compactação 

2.5.3.1 Raízes 

Compactação afeta usualmente as camadas superiores do solo. Alguns 

estudos em regiões tropicais mostram que as raízes das árvores estão localizadas 

predominantemente a 30 cm da camada superior do solo (CHEATLE, 1991; CORRÊA, 

1985; VALVERDE-BARRANTES; RAICH; RUSSELL, 2007). Na Amazônia, as raízes 

podem crescer acima da superfície do solo formando um tapete (STARK;JORDAN, 

1978), ou elas podem crescer a uma profundidade de até 18m no solo (NEPSTAD et 

al., 1994).  

O obstáculo para o crescimento das raízes é geralmente medido em densidade 

do solo (Ds) e resistência à penetração do solo (RP). Inúmeros estudos têm 

demonstrado que em solos com RP entre 2 MPa e 3 MPa, há um declínio no 

crescimento de raízes das árvores (BENGOUGH et al., 2011; SANDS; GREACEN; 

GERARD, 1979; SINNETT et al., 2008). Entretanto, Elhers et al. (1983) observaram 

em solo agrícola que o crescimento de raízes de aveia ocorria em até 5.1 MPa. O 

limite para Ds é altamente dependente do conteúdo de argila e possui um alcance 

geral entre 1.15 a 1.50 (JONES, 1983; REICHERT; REINERT; BRAIDA, 2003; SATO 

et al., 2015). 

Níveis críticos de compactação não cessam necessariamente o crescimento 

das raízes. Se o crescimento de raízes é restrito, elas podem aumentar em 

circunferência ou desviar o crescimento para raízes menores (BENGOUGH; 

MULLINS, 1990; KOZOLOWSKI, 1999). Em adição, se existem macroporos 

suficientemente presentes, raízes podem acessar estas vias para obter condições de 

solo mais favoráveis (KAUTZ, 2014). A estratégia de utilização de macroporos possui 

limitações devido a super aglomeração de raízes,  susceptibilidade a patógenos e 

menor exposição a água  (PASSIOURA, 1991). Apesar de um potencial benefício da 

compactação ser um aumento da capacidade de retenção de água (CURRIE, 1984; 
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GREACEN; SANDS, 1980), deve-se notar que mesmo que um sistema de raízes 

esteja restrito, não significa que a planta não esteja em sua total funcionalidade  

(TAYLOR; BRAR, 1991). 

 

2.5.3.2 Porosidade 

Compactação afeta desproporcionalmente os macroporos, que 

consequentemente podem inibir a aeração e disponibilidade de água do solo (BRADY, 

1999). O dano causado aos macroporos leva a formação e aumento de microporos 

resistentes à compactação (BEUTLER et al., 2008; GEBHARDT; FLEIGE; HORN, 

2009; MCAFEE; LINDSTRÖM; JOHANSSON, 1989). Quando florestas nativas na 

Amazônia foram comparadas a variados sítios de agricultura com solo semelhante, 

somente o volume de macroporosidade foi considerado ter significância estatística 

(SOUZA; LEITE; BEUTLER, 2004). Máquinas pesadas podem diminuir a 

macroporosidade em até 50% com apenas algumas passagens sobre o solo 

(BOTTINELLI et al., 2014; FREY et al., 2009, 2011; SCHÄFFER et al., 2007).  

O limite crítico para a macroporosidade do solo é de até 10% de volume 

(DEXTER; HORN; KEMPER, 1988; REICHERT; SUZUKI; REINERT, 2007). Porém, 

alguns estudos tem demonstrado que uma macroporosidade de 5 a 8% é suficiente 

para o crescimento da planta (HODGSON; MACLEOD, 1989; SILVA; IMHOFF; KAY, 

2004). Entretanto, Reichert et al. (2007)  recomenda um limite de 10% de volume de 

macroporosidade, sendo que este limite pode ser um desafio para o manejo na 

Amazônia, já que a média da macroporosidade é de 20% em latossolos altamente 

argilosos (CORREA, 1984; MARQUES et al., 2004).  

É importante citar que muitos valores críticos para solos tem sido determinados 

por meio de experimentos em laboratório e em pesquisas de campo com solos 

saturados, que são diferentes de solos não saturados, os quais possuem um sistema 

de macroporos mais resistentes (HÅKANSSON; LIPIEC, 2000). Além disso deve-se 

notar que microporos maiores do que 25 μm são capazes de realizar troca gasosa 

para aeração  (OADES, 1984). Na Amazonia, Tomasella e Hodnett (1996) 

determinaram que a origem principal dos macroporos vem de atividades da fauna e 

das raízes.  Macroporos advindos da fauna e das raízes de árvores, também 

conhecidos como bioporos, tendem a ser mais cilíndricos em comparação a 

macroporos que ocorrem entre agregados ou fendas do solo. Schaffer et al. (2008) 

descobriu em laboratório que poros cilíndricos são mais resistentes do que outros 
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poros quando compactados. Um dos principais componentes da fauna em solos 

argilosos são as minhocas, que sobrevivem com sucesso em climas úmidos e 

possuem a habilidade de escavar por solos com resistência de até 3 MPa (DEXTER, 

1978, 1991). Além disso, para penetrar em solos com alta resistência, as minhocas 

aumentam a quantidade de fósforo no solo (KUCZAK et al., 2006). 

 

2.5.3.3 Gás e carbono 

A compactação afeta a troca de gases pelo dano ou pela destruição de 

macroporos e pela alteração do fluxo de água na coluna do solo (FREY et al., 2011). 

O uso de máquinas pesadas faz com que solos compactados sejam a origem da 

emissão de CH4 (metano), que antes eram apenas armazenadores de CH4. Inúmeros 

estudos  demonstram aumento significativo na emissão de N2O (óxido nitroso) e CO2 

(dióxido de carbono) devido à compactação (HARTMANN et al., 2014; 

MAGAGNOTTI et al., 2012; YASHIRO et al., 2008). De acordo com Linn e Doran 

(1984), o aumento na emissão de  N2 O e CO2    está relacionado a temperatura e à 

quantidade de água que preenche as porosidades do solo. A emissão destes gases 

foi maior na estação chuvosa em comparação à estação seca, independente da área 

(KELLER et al., 2005; VERCHOT et al., 2000, 1999). 

Além do impacto na troca de gases, a exploração florestal afeta o depósito de 

carbono do solo (LAL, 2005). Porém, Johnson e Curtis (2001) e Goutal et al. (2012) 

não encontraram diferença estatística significante no conteúdo de C (carbono) e de N 

(nitrogênio) após a exploração. Em 62 locais diferentes de exploração na América do 

Norte, Sanchez et al. (2006) não encontraram nenhum dano ao conteúdo no solo de 

C e de N após 5 anos dos eventos, mesmo em solos severamente compactados. 

Gartzia-Bengoetxea et al. (2011) ao comparar locais de reflorestamento com idades 

diferentes, de 0, 7 e 20 anos, não encontrou diferença estatística significante na fração 

de C:N.  

 

2.5.4 Pesquisa de compactação 

2.5.4.1 Geral 

Muitas das pesquisas em compactação estudam a intensidade do tráfego de 

máquinas no solo em uma determinada área.  Este foco faz sentido, já que inúmeros 

estudos demonstram que até mesmo na primeira passagem das máquinas há um 
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impacto significativo na compactação (AGHERKAKLI; NAJAFI; SADEGHI, 2010; 

SOLTANPOUR; JOURGHOLAMI, 2013; WANG; LEDOUX; EDWARDS, 2007; 

WILLIAMSON; NEILSEN, 2000). Porém a compactação medida em Ds, tende a 

aumentar com o aumento do tráfego (JAKOBSEN; GREACEN, 1985; LOTFALIAN; 

PARSAKHOO, 2009; NAGHDI et al., 2007).Em um estudo de Wang et al. (2005), foi 

encontrado que após 5 passagens, 60% de compactação foi atingide e após a décima 

passagem 100% de compactação foi atingida. Além disso, em um estudo realizado 

por Jamshidi et al. (2008), mesmo após a compactação máxima ter sido atingida após 

72 passagens, a densidade do solo não atingiu limites críticos para plantas. 

Outra área de estudo em relação a maquinário florestal é a influência do aclive 

de terreno na compactação. Solgi e Najafi (2014) encontraram que após 8 passagens 

em aclives menores do que 10%, a Ds era comparável a 3 passagens em aclives 

acima de 20%. Majnounian e Jourgholami (2013) demonstrou que em inclinações 

maiores que 10%, a densidade do solo atingiu valores superiores em 5 passagens 

que não foram atingidos após 30 passagens em terreno plano. Também Naghdi et al. 

(2016) encontrou que em inclinações acima de 20% a Ds atingiu nível crítico após 7 

passagens, o que não foi alcançado em inclinações menores que 10% após 12 

passagens. Estes estudos mostram uma correlação significativa entre o aclive do 

terreno e aumento de Ds (SOLGI; NAJAFI, 2014; MAJNOUNIAN; JOURGHOLAMI, 

2013; NAGHEDI et al., 2016). 

Muitos estudos de intensidade de tráfego focam no aumento da densidade do 

solo (Ds) e resistência à penetração do solo (RP) entre as trilhas das máquinas, porém 

existem potencias impactos além desta área. Brais e Camiré (1998) avaliou que não 

houve diferença estatística significante na Ds e RP entre área controle e a área 

amostrada entre as marcas das máquinas. Outros estudos também encontraram 

resultados semelhantes em relação à área entre o rastro das máquinas, com variáveis 

dependentes do lugar, sistema de derrubada de árvores e intensidade do tráfego 

(AMPOORTER et al., 2007, 2010; HAN et al., 2009; SCHACK-KIRCHNER; FENNER; 

HILDEBRAND, 2007). Em adição a esses resultados foi detectada compactação em 

até 2 metros além do rastro das máquinas nas trilhas de arraste (SOLGI et al., 2015, 

2016). Labelle e Jaeger (2011) também averiguou um aumento na compactação maior 

que 10% em uma distância de 1 metro fora das margens das trilhas das máquinas. 

Outro aspecto importante nas pesquisas de compactação é a comparação 

entre diferentes métodos na diminuição dos efeitos de compactação. Um dos métodos 
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utilizados é o de utilização de galhos para cobrir as trilhas de extração. Este método  

mostra-se promissor ao promover um decréscimo na compactação na porção superior 

do solo (AKAY et al., 2007; ELIASSON; WÄSTERLUND, 2007; HAN; PAGE-

DUMROESE; HAN, 2006; MCDONALD; SEIXAS, 1997). 

Outros bons resultados são encontrados quando se utiliza de máquinas com 

esteiras. Geralmente as máquinas com rodados de pneus causam maiores impactos 

mesmo quando realizam metade ou menos movimento quando comparados as 

máquinas com esteiras (JANSSON; JOHANSSON, 1998; JUSOFF, 1991; SAKAI et 

al., 2008). Em um estudo de Marsili et al. (1998), até mesmo o tipo de esteiras fez 

diferença na compactação, sendo que esteiras de metal causaram menos impacto do 

que esteiras de borracha. Por fim Bashford et al. (1988) não encontrou diferença 

significativa entre rodados de pneus e esteiras, somente avaliou que pneus causam 

um maior aumento no Ds. 

 

2.5.4.1.1 Sulcos 

Além de provocar compactação no solo, máquinas pesadas podem contribuir 

para a formação de sulcos, principalmente quando determinados solos possuem alto 

índice de umidade (HAN; PAGE-DUMROESE; HAN, 2006; NAGHDI; SOLGI, 2014). 

De fato, processos de compactação podem cessar assim que a saturação do solo 

atingir certo nível (GREACEN; SANDS, 1980; HAMZA; ANDERSON, 2005; 

WINGATE-HILL; JAKOBSEN, 1982). A partir do momento em que o ponto de 

saturação atinge seu limite, o deslocamento do solo se inicia e o solo é puxado para 

longe do contato dos sulcos das máquinas, fora da contato das rodadas (CAMBI et 

al., 2015; WILLIAMSON; NEILSEN, 2000). Porém, a compactação pode ocorrer em 

nível alto abaixo da superfície dos sulcos nos solos (HORN et al., 2007; 

MOSADDEGHI et al., 2000; SAKAI et al., 2008). 

Outros fatores que podem aumentar a profundidade dos sulcos é o peso do 

maquinário e o aclive do terreno. Estudos de Jansson e Wasterlund (1999) mostraram 

que máquinas mais leves causam impacto menor e que os sulcos provocados são 

reduzidos em até 40% em um ano. Najafi et al. (2009) e Naghdi e Solgi (2014) 

demonstraram que em terrenos com maior aclive, os sulcos formados eram muito mais 

profundos quando comparados a terrenos planos. Entretanto, Agherkkakli et al. (2010) 

mostraram que a intensidade do tráfego e não a inclinação do terreno, é o fator mais 

importante na formação de sulcos profundos.  



16 
 

 

 

A formação de sulcos foi documentada por McNabb et al. (1997) e mostraram-

se persistir por até 16 anos após exploração na região da Amazônia.  Estratégias tem 

sido tomada para diminuir a profundidade dos sulcos, como por exemplo através do 

ajuste da pressão dos pneus das máquinas, porém Eliasson (2005) mostrou não haver 

diferença estatística significativa entre pressões diferentes utilizadas. McDonald et al. 

(1995) demonstrou que a profundidade dos sulcos tem correlação com a espessura 

dos pneus. Em um estudo de Eliasson e Wasterlund (2007), a utilização de resíduo 

de galhos para proteção do solo mostrou ser ineficaz na prevenção de sulcos. Alguns 

estudos tem demonstrado que tratores com esteiras causam menos sulcos do que 

tratores com rodados de pneus (BYGDÉN; ELIASSON; WÄSTERLUND, 2003; 

JANSSON; JOHANSSON, 1998). Entretanto, quando máquinas de operação realizam 

manobras de retorno, os impactos na formação de sulcos podem ser semelhantes 

entre máquinas com esteiras e com pneus (EDLUND; BERGSTEN; LÖFGREN, 2012). 

 

2.5.4.2. Brasil 

Estudos de compactação sendo causados por máquinas para colheita e 

extração de madeira no Brasil, são geralmente realizados em florestas da região sul. 

Apesar de muitos aspectos como sistemas de colheita e maquinários serem diferentes 

entre as regiões, muitos dos tipos de solo são semelhantes, com um alto conteúdo de 

argila. Além disso, apesar de muitas máquinas como harvesters e forwarders não 

serem comuns na Amazônia, os impactos causados no solo são semelhantes. 

Assim como em outros locais do mundo, os impactos do tráfego de máquinas 

pesadas ao solo são alvo de estudos no Brasil e geralmente ocorrem em regiões 

florestais de extração de madeira. Silva et al. (2007) e Silva et al. (2008) mostararm 

em dois estudos distintos que a quarta e segunda passagem de máquinas, causaram 

maior compactação, porém estes foram dados preliminares de operações de 

exploração. 

Muitas vezes quando a primeira passagem é medida, essa é a passagem pela 

qual o maior nível de compactação é provocado (LOPES et al., 2015; SAMPIETRO; 

LOPES, 2011; SEIXAS; SOUZA, 2007). Porém, Silva et al. (2011) encontraram em 

seu estudo que a quarta passagem causou maior compactação, mesmo após controle 

de medidas após a segunda e quartas passagens. Em contraste, Martins et al. (2013) 

determinou que a sétima passagem causou maior compactação, porém o estudo 

incluiu a proteção do solo das trilhas de colheita com troncos e galhos.  Na maioria 
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dos estudos, os impactos de compactação foram maiores nas camadas superficiais 

dos solos estudados (LOPES et al., 2015; SAMPIETRO; LOPES, 2011), porém 

Rodrigues et al. (2015) encontrou valores maiores de RP em camadas entre 10-20 cm 

de profundidade. 

Além de estudos sobre o tráfego de máquinas pesadas, existem inúmeros 

sobre os efeitos da umidade do solo na compactação. Geralmente assim que a 

umidade do solo aumenta, a compactação também aumenta (LOPES et al., 2015; 

SAMPIETRO, JEAN ALBERTO; LOPES, EDUARDO DA, 2015; SEIXAS; DE 

OLIVEIRA, 2001). Szymezack et al. (2014) constataram que apesar de operações de 

exploração causarem compactação significante, não houve diferença significativa 

entre tratamentos apesar do nível de umidade do solo ser diferente. 

Outra variável estudada são os diferentes danos causados por tratores com 

esteiras e com rodados de pneus. Muitos estudos demonstram que tratores com 

esteira causam menor dano do que tratores com rodados de pneus (DIAS et al., 2007; 

FERNANDES et al., 2008; LOPES et al., 2006). Além disso, Dias Junior et al. (2008) 

avaliou que máquinas com pneus causaram sulcos de maior profundidade do que 

máquinas com esteiras. 

 

2.5.4.3. Amazônia 

Vários estudos, sendo um por Mello-Ivo e Ross (2006) e outro por McNabb et 

al. (1997), constatou que trilhas de arraste, após a exploração, apresentaram valores 

de Ds bem menores do que valores críticos para Ds. Porém, no caso do estudo de 

Mello-Ivo e Ross (2006), apesar de valores de Ds não terem atingido valores críticos, 

os valores de RP foram excepcionalmente acima de valores críticos para o 

crescimento de plantas. Um resultado diferente foi encontrado no estudo BIONTE, 

realizado ao norte da cidade de Manaus, Amazonas, no qual valores de Ds e RP foram 

abaixo de níveis críticos (BIONTE, 1997). Ferreira et al. (2002) determinou os valores 

BIONTE de pós-exploração para Ds como sendo entre 0,67 e 1,23 g cm-3, e Costa e 

Luizão (1998) determinaram valores BIONTE pós-exploração como sendo entre 600 

a 800 kpa nas trilhas de arraste. 

Valores comumente encontrados para Ds em LAd têm sido calculados em 

aproximadamente 0,91 g cm-3 na porção superior do solo até 10 cm e 1,1 g cm-3 de 

Ds nas porções do solo acima de 10 cm de profundidade (CORREA, 1984; 

NORTHCLIFF et al., 1988) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

O estudo foi conduzido em uma unidade de produção anual (UPA) autorizada 

para exploração florestal da safra de 2017, localizada no município de Silves, 

Amazonas.  A UPA pertence a empresa Mil Madeiras Preciosas Ltda., companhia que 

gerencia 202.104,76 hectares de floresta com certificação FSC nos municípios 

amazonenses de Itapiranga, Silves e Itacoatiara (PWA 2) (Figura 2) e produz madeira 

serrada para exportação. O escritório central da empresa está localizado na cidade 

de Itacoatiara, a 270 km de Manaus, Amazonas, na rodovia AM-010. 

 

Figura 2. Propriedade da empresa Mil Madeiras Preciosas Ltda. (Fonte: PWA, 2014).  

 

A UPA estuda foi explorada na safra de 2017, sendo denominada Fazenda 

Largo do Anebá (U.P.A. FLA01) com tamanho de 7.925,817 hectares.  O acesso ao 

local de coleta de dados é necessário seguir do local da serralheria pela estrada AM-

363 por aproximadamente 35 quilômetros no sentido leste até estrada principal a UPA 
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FLA01A área está situada a 35 km ao leste da estrada AM-363 desde a serralheira e 

a 60 km ao sul da estrada principal a UPA FLA01. (Figura 3).   O local de estudo 

abrangeu parte de um sistema de trilhas de arraste que se conectam ao pátio 7.  As 

operações de extração deste sistema de trilhas de arraste foram completadas em 26 

de setembro de 2017. 

 

Figura 3. Localização do sítio do estudo. 



20 
 

 

 

3.1.1 Clima e Precipitação 

De acordo com o sistema de classificação Köppen-Geiger, o clima da área de 

estudo  é classificado como Am (Clima de monção), em que a precipitação média 

mensal é inferior a 60mm pelo menos um mês por ano (PEEL; FINLAYSON; 

MCMAHON, 2006). Entretanto, desde 2006 esse limite de precipitação vem atingindo 

níveis acima de 60 mm (INMET), o que modificaria a classificação da área de estudo 

para Af (Clima equatorial ou Tropical de floresta). A temperatura se mantém acima de 

18⁰C, com poucos meses seca (IBGE, 2002). A média de precipitação varia entre 

2000-2500 mm, com temperatura média de 26,8⁰C (IPEAN, 1969). Porém, Ribeiro e 

Adis (1984) demonstraram que a precipitação na região pode variar substancialmente 

em apenas poucos quilômetros de distância de estações de coleta. 

A precipitação durante a mês de setembro foi registrada em duas estações 

diferentes (Figura 4.3): (i) a Estação do Instituto Nacional de Meteorologia em 

Itacoatiara-A121, localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao sul de área de 

estudo e (ii) a Estação de Mil Madeiras no acampamento Areia Branca, localizada a 

aproximadamente 10 quilômetros ao norte da área de estudo.  

  

Figura 4. Os resultados das estações de pluviosidade 
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3.1.2 Vegetação 

A vegetação da área de estudo é considerada de Floresta Ombrófila Densa 

(IBGE, 2004). Este tipo de floresta é subdividido em cinco formações diferentes 

baseadas na topografia (Figura 5): Aluvial, Terras baixas, Submontanha, Montanha 

e Alto-montanha (IBGE 2012). 

 

Figura 5. Floresta Ombrófila Densa (Fonte: IBGE, 2012) 

 

Na floresta próxima de Itacoatiara, Umanã e Alancar (1998) determinaram que 

a média do Diâmetro à Altura do Peito (DAP) do povoamento das árvores presentes 

no local é de 35,61 cm, sendo que árvores maiores podem atingir um (DAP) de até 

146,42cm. A floresta possui um volume aproximado de 105m3 por hectare 

(RADAMBRASIL, 1976). 

 

3.1.3 Solos 

O solo da área é predominantemente do tipo Latossolo Amarelo distrófico- LAd 

(IBGE, 2010). Este tipo de solo possui um alto conteúdo de argila que pode atingir 

uma concentração de até 60% (CHAUVEL; LUCAS; BOULET, 1987). A 

topossequência que foi avaliada nas redondezas de Itacoatiara revelou quantidades 

de argila maiores que 80% nas áreas de platô (BOTSCHEK et al., 1996).  A porção 

mineral deste solo pode conter até 80% de caulinita (SOMBROEK, 1966). Além disso, 

Ker (1997) atestou que certo cuidado deve ser tomado ao se comparar LAd de regiões 

diferentes, já que suas propriedades podem variar substancialmente.  

  



22 
 

 

 

3.1.4 Descrições das atividades exploratórias 

A empresa Mil Madeiras é certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC) 

devido ao seu sistema “de baixo impacto, em que objetiva minimizar a movimentação 

de máquinas na floresta” (PWA 2015).  O sistema utilizado para extração é baseado 

no CELOS Harvesting System (PWA, 2015).  Este sistema de extração advém do 

sistema CELOS Management System, que foi desenvolvido no Suriname (WERGER, 

2011). As atividades exploratórias da empresa Mil Madeiras entram nas seguintes 

etapas: corte e derrubada, extração, operações de pátios e operações de transporte 

(PWA 2015). 

Na primeira etapa de corte e derrubada, as árvores são derrubadas e os fustes 

cortados para separá-los das copas (PWA 2015). A segunda etapa de extração é 

composta de duas partes independentes: pré-arraste e arraste (PWA 2015).  Durante 

o pré-arraste dá-se a construção das trilhas de arraste com o auxílio de um trator de 

esteiras.  Em seguida o trator permanece na trilha para iniciar a operação de 

guinchamento das toras com cabo.  Esse cabo é posicionado pelo técnico no chão, 

pelo exterior do trator.  As toras são alocadas na margem da trilha de arraste. A 

próxima operação é a de arraste que envolve a retirada das toras com um skidder com 

rodados de pneus e sistema hidráulico de pinças.  Durante a arraste, o skidder fica na 

trilha de arraste e, a cada passagem, transporta as toras até o pátio.  Esse processo 

se repete até todas toras tiverem sido levadas das trilhas até os pátios. Nas operações 

no pátio, as toras são mensuradas e armazenadas no pátio. Na etapa final, as toras 

são remanejadas aos caminhões e direcionadas até a serraria. 

Este estudo avaliou a atividade de extração incluindo também o pré-arraste e 

arraste. No contexto deste estudo, pré-arraste foi dividido em dois elementos. O 

primeiro elemento sendo a construção das trilhas de arraste para acessar as áreas de 

guinchamento. O segundo elemento sendo as áreas de guinchamento entre os tocos 

e as trilhas de arraste. Portanto, três elementos foram avaliados no total: construção 

das trilhas de arraste, guinchamento e intensidade do tráfego no processo de arraste. 

Estas atividades foram realizadas com um trator de esteiras de tipo D6 e um trator de 

pneus de tipo 525B (Tabela 1). 
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Tabela 1. Máquinas utilizadas na área do estudo. 

Máquina Operação Especificações* 

Caterpillar D6M  

 

Construção/Guinchamento  Peso da operação 15530 kg; 

peso do guincho 872 kg; 

rodado de esteira 

Caterpillar 525B Arraste Peso da operação 16283 kg; 

rodado de pneu 

*(CATERPILLAR, 1999, 2000; CARCO, 2011) 

  

Figura 6. Máquinas utilizadas na área do estudo. A) Caterpillar D6M B) Caterpillar 525B 

 

3.1.5 Determinação do peso das toras 

A medida das toras nas trilhas 1 e 2 foi realizada para determinar os seus pesos 

(Figura 7).  Haviam 13 toras e havia 8 espécies comercias no sítio do estudo (Tabela 

2). Os volumes foram determinados com a formula de Smalian (Equação 1). O peso 

médio era 3,2 toneladas por tora. A carga do skidder passagem cada foi de 2-3 toras, 

ou seja, 20-25 toneladas por passagem. 

 

 

(Equação 1) 
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Figura 7. Toras do sítio do estudo 

 

Tabela 2. Descrições das toras do sítio 

Tora Família Espécie Comprimento 

(m) 

Volume 

(m³) 

Peso* 

(kg) 

1 Leguminosae Hymenolobium modestum 13 2,5 3015 

2 Leguminosae Enterolobium schomburgkii 13,2 2,8 3442 

3 Lauraceae Ocotea neesiana 14,1 3,3 3101 

4 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum 16,27 2,6 3131 

5 Lauraceae Ocotea neesiana 11,5 2,6 2381 

6 Bombacaceae Scleronema micranthum 13,5 3,5 3480 

7 Leguminosae Enterolobium schomburgkii 8,92 1,8 2133 

8 Bombaceae Scleronema micranthum 16,84 5,5 5550 

9 Celastraceae Goupi glabra 10,6 1,4 1611 

10 Humiriaceae Endopleura uchi 6,3 2,5 2945 

11 Humiriacea Endopleura uchi 8,77 3,1 3654 

12 Leguminosae Piptadenia suaveolens 14,9 2,8 3329 

13 Celastraceae Goupia glabra 14,73 3,2 3590 

*(CARVALHO, 2004) 
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3.2 Delineamento experimental 

 O local do estudo abrange três trilhas de arraste e áreas circunvizinhas aonde 

três atividades de extração ocorreram (Figura 8).  As três atividades realizadas foram 

a construção das trilhas 1 e 2 (ocorridas no dia 19 de setembro) e o guinchamento de 

quatro toras.  Além disso, ocorreu o arraste das toras na trilha um até à três (no dia 

26 de setembro). 

 

Figura 8. Delineamento experimental    

 

 As testemunhas foram estabelecidas fora das trilhas de arraste a 10 m de 

distâncias, perpendicular às parcelas de construção (Figura 8).  Os locais das 

testemunhas alternaram-se com cada parcela de construção. A determinação da 

granulometria foi realizada pelo Laboratório Temático de Solos e Plantas do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus, Amazonas.  A granulometria foi 

baseada em amostras de 3 repetições compostas de 4 profundidades, advindas de 3 

localizações do sítio do estudo. 
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 Seis parcelas foram estabelecidas nas trilhas de arraste 1 e 2 recém-

construídas. Entre estas trilhas, a área utilizada pelo trator para o reposicionamento 

do guinchamento foi excluída.  Excluímos estes dados para capturarmos apenas os 

efeitos de construção das trilhas.   Foi feita uma amostragem sistemática: As parcelas 

P1, P2, P4 e P6 forma instaladas na Trilha 1 e parcelas P4 e P5 foram estabelecidas 

na Trilha 2. 

 

Figura 9. Delineamento amostral para construção das trilhas de arraste 

 

 Os locais das amostras para utilização do anel volumétrico nas parcelas 1, 2, 

3, 5 foram dispostos em três posições: dois nas marcas das esteiras e um centro da 

trilha.  A análise ocorreu em quatro profundidades do solo, de 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 

cm e 15-20 cm.  Nas parcelas 4 e 6 somente duas localidades foram amostradas: uma 

na marca da esteira e entre as marcas das esteiras.  Isto ocorreu devido à 

aproximação dos skidders ao local. 

 Os locais de coleta das amostras com o auxílio do penetrômetro foram 

realizadas nas marcas das esteiras e no centro da trilha de arraste. As amostras foram 

coletadas próximas as trincheiras provocadas pelo anel volumétrico. A profundidade 

utilizada para RP foi de 20 cm. 
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 Dentro da área de estudo, 4 sulcos causados pelo processo de guinchamento, 

com 10-20 m em distância, foram selecionados (Figura 11).  Os sulcos foram 

amostrados sistematicamente dividindo-os em cinco seções e as amostras utilizando 

anéis volumétricos ocorreram nos pontos de divisão.  Os pontos de amostra para o 

penetrômetro foram distribuídos entre os locais de amostra com os anéis volumétricos.  

O declive nas quatro parcelas foi de 18% para P11, 10% para P12, 2-5% para P13 e 

10% para P14.  

 

 

Figura 10. Delineamento amostral para o guinchamento 

 

  Todas das parcelas que sofreram guinchamento, receberam a passagem de 

uma única tora.  Os pesos das toras variaram entre 3131 kg para uma tora da parcela 

11, 3590 kg para uma tora da parcela 12, 3329 kg para uma tora da parcela 13 e 5550 

kg para a tora da parcela 14 (Tabela 2). 
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 O método de estabelecimento das parcelas de amostra para o arraste foi 

semelhante ao utilizado para a construção das trilhas.  As parcelas P7 e P8 foram 

estabelecidas a 4 m e 91 m da trilha 1, a parcela P9 a da trilha 2 e a P10 64 m da trilha 

3 (Figura 10).  O modelo da amostragem para cada parcela foi baseado no proposto 

por AMPOORTER et al. (2007). 

 

Figura 11. Delineamento amostral para intensidade do trafego 

 

 Os locais das amostras para utilização do anel volumétrico foram dispostos em 

oito pontos: quatro nas marcas das rodas e quatro entre as marcas das rodas. A 

análise ocorreu em 4 profundidades de 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm e 15-20 cm.   Locais 

de amostras para o uso do penetrômetro foram posicionados perpendicularmente aos 

locais de estudo dos anéis volumétricos, formando um conjunto de 13 (n=54 por 

parcela).  A profundidade utilizada para RP foi de 20 cm. 

 As parcelas 7 até a 10 foram consideradas como replicações únicas e 

verdadeiras de aumento do tráfego de skidders.  A parcela 8 sofreu uma passagem 

do skidder, a parcela 7 duas passagens do skidder, a parcela 9 quatro passagens do 

skidder e parcela a 10 foram mais de 10 passagens dos skidders.  Na avaliação de 

intensidade do tráfego, a construção das trilhas foi incluída e considerada como 

primeira passagem.  A primeira passagem do skidder foi considerada como a segunda 

passagem, segunda passagem do skidder como terceira e assim sucessivamente. 
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3.3 Coleta das amostras 

A coleta de amostras de solo ocorrerem nos dias 19 a 22 de setembro, 26 de 

setembro, 3 a 5 de outubro e 7 a 11 de novembro.  Os equipamentos utilizados para 

a coleta de amostras de solo (Figura 12) foi o anel volumétrico, com volume de 

100,179 cm³ e o penetrômetro de impacto-Stolf.  Além disso, foram utilizadas uma 

corda com demarcações a cada 10 cm, uma régua e dois postes de madeira para 

determinar a profundidade das marcas de rodas.  No total foram coletadas 312 

amostras de solo com o anel volumétrico, 392 leituras de resistência à penetração do 

solo e foram determinados 10 perfis de solo.  

  

  

Figura 12. Equipamentos utilizados para coleta de amostras A) anel volumétrico B) saco plástico para       

       transporte C) penetrômetro de impacto-Stolf D) método de medição dos perfis  
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 A coleta de amostras de solo envolveu a escavação de trincheiras (Figura 13).  

Cuidado especial foi tomado para não causar compactação à amostra (Figura 14).  

Após a amostra ser removida do solo, foi retirada do anel volumétrico e colocada 

imediatamente em um saco plástico e lacrada hermeticamente para ser pesada ao 

final do dia. 

 
Figura 13. Exemplo da trincheira de escavação 

 

  

Figura 14. Método de escavação da amostra A) ferramentas utilizadas B) amostra a ser removida  
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Os pontos amostrais para resistência à penetração foram estabelecidos em 

faixas começando aproximadamente a 10 cm da borda das trincheiras das amostras 

do solo.  Portanto, existiram três faixas de 3 pontos de amostra por parcela para 

construção de trilhas e quatro faixas de 13 pontos de amostra para as parcelas de 

intensidade do tráfego.  As faixas para construção de trilhas continham três pontos de 

amostra formando nove amostras por parcela.  As faixas das parcelas de arraste 

continham treze pontos de amostra, totalizando 54 por parcela. 

 

Figura 15. Exemplo das trincheiras de escavação e pontos de amostragem para RP 

 

  

Figura 16. Amostra de RP A) demarcação das amostras B) proximidade das trincheiras 
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Por fim, perfis do solo foram feitos em um formato semelhante ao utilizado por 

Najafi et al., (2009) (Figura 17). Estas avaliações dos perfis do solo foram importantes 

para a determinação da localização exata do local de coleta das amostras 

(WOODWARD 1996) (Figura 18). 

 

Figura 17. Esquema da trilha de arraste I (Fonte: Solgi 2016 [tradução Daniel DeArmond]) 

 

 

Figura 18. Perfil da trilha de arraste II (Fonte: Woodward 1996 [tradução Daniel DeArmond]) 
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3.4 Análises físicas do solo 

3.4.1 Densidade do solo 

A densidade do solo foi obtida após secagem da amostra do solo em estufa por 

24 horas, a uma temperatura de 105⁰C. A partir deste ponto os cálculos foram 

realizados da seguinte forma (EMBRAPA, 2011): 

 

(Equação 2) 

 

3.4.2 Umidade gravimétrica e volumétrica 

A umidade gravimétrica também foi calculada após secagem da amostra do 

solo em estufa por 24 horas, a uma temperatura de 105⁰C. Após este processo, os 

cálculos foram realizados como (EMBRAPA, 2011): 

 

 

(Equação 3) 
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(Equação 4) 

 

3.4.3 Porosidade total 

A porosidade total também foi calculada após secagem da amostra do solo em 

estufa por 24 horas, a uma temperatura de 105⁰C. Após este processo, os cálculos 

foram realizados como proposto por EMBRAPA (2011): 

 

(Equação 5) 
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3.4.4 Resistência à penetração  

Os dados para resistência à penetração (RP) foram coletados em campo 

utilizando-se um penetrômetro de impacto-Stolf, marca KAMAQ (Figura 19). As 

características técnicas são de uma altura de 1,65 m, de um peso total de 8,2 kg, com 

uma régua graduada de 70 cm e o diâmetro do cone de 30°. As amostragens para RP 

foram coletadas quando o nível de umidade estiver próximo da capacidade do campo, 

para assim obter resultados satisfatórios (SMITH; JOHNSTON; LORENTZ, 1997; VAZ 

et al., 2011). Caso as amostras sejam coletadas em períodos diferentes e com 

conteúdo de água também diferentes, os valores obtidos podem necessitar de 

correção para um conteúdo de água comum (BUSSCHER et al., 1997). 

 

Figura 19. Penetrômetro de Impacto-Stolf (Fonte:www.kamaq.com.br) 

 

Os valores de RP coletados em campo foram inseridos no programa 

computacional de EXCEL-VBA desenvolvido por Stolf et al. (2014).  Este programa 

transforma os dados inseridos de centímetros para MPa do intervalo desejado.  No 

caso deste estudo, intervalos de 5 cm foram selecionados. 

As medidas para RP foram tomadas em solos com diferentes conteúdos de 

água.  Portanto os valores foram corregidos.  Existem várias equações de correção, 

entretanto, Vaz et al. (2011) apontou que funções propostas por Jakobsen e Dexter 

(1987) e Busscher (1990), possuem as melhores equações em seus estudos.  Para 
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este estudo a função de Jakobsen e Dexter (1987), como proposta por Vaz et al. 

(2011), foi escolhido: 

 

(Equação 6) 

 

Esta escolha foi baseada no uso do conteúdo volumétrico de água, em 

comparação ao uso do potencial mátrico como utilizado na função de Busscher 

(1990), como proposta por Vaz et al. (2011).  

 

3.5 Análise de dados 

  Foi realizado a Análise de Variância (ANOVA) para a construção das trilhas e 

da intensidade do tráfego. A análise do guinchamento foi realizada através do teste 

de Welch e um t-teste para avaliar amostras com diferentes variâncias.   

Foi feito o teste de normalidade de Shaipiro-Wilk para todos os dados.  Além 

disso, a homocedasticidade dos dados foi avaliada com o teste de Levene.  Caso as 

variâncias fossem homogêneas, o teste de Tukey 5% foi utilizado para a avaliação de 

variâncias múltiplas.  Por outro lado, caso as variâncias não se apresentassem de 

forma homogênea, o teste de Dunnett 3 foi utilizado para múltiplas comparações. 

 Todos os dados foram processados com o programa estatístico SYSTAT. 

 

3.5.1 Determinação dos parâmetros de ajuste  

Foi feita uma regressão não linear para determinar os parâmetros de ajuste do 

modelo da função de Jakobsen e Dexter (1987) (a, b e c) para corrigir o conteúdo de 

água de resistência à penetração. As informações inseridas no programa foram duas 

variáveis independentes, Ds e Uv, e uma variável dependente RP. 
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4 RESULTADOS & DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do solo da área estudada 

Os resultados da granulometria do sitio são os seguintes (Tabela 3).   

Tabela 3. Granulometria do sítio 

Testemunha Camada Argila Silte Areia 

 m  g kg-1  

1 0-0,05 637 97 266 

 0,05-0,10 703 63 234 

 0,10-0,15 733 59 208 

 0,15-0,20  725 73 202 

2 0-0,05 644 115 241 

 0,05-0,10 663 93 244 

 0,10-0,15 712 70 218 

 0,15-0,20  715 76 209 

3 0-0,05 529 150 321 

 0,05-0,10 620 82 298 

 0,10-0,15 658 63 279 

 0,15-0,20  665 58 277 

Média  667 83,25 249,75 

 

Os resultados são semelhantes ao de outros de estudos conduzidos na área 

de Mil Madeiras. Em um estudo recente realizado em cinco localizações diferentes da 

empresa, a granulometria foi determinada nos solos locais. Os intervalos para argila 

foram de 525 g kg-1 a 742 g kg-1, para silte de 83 g kg-1 a 142 g kg-1 e para areia de 

167 g kg-1 a 392 g kg-1 na parte superior do solo (BOMFIM, 2013).  Além disso, os 

valores de densidade do solo deste estudo estão de acordo com valores estabelecidos 

para esta propriedade, de 0,68 g cm-3 a 1,25 g cm-3 à de profundidade de 30 cm 

(TRINDADE, 2014). 

 

4.2 Avaliação da construção das trilhas de arraste 

 Os resultados deste estudo demonstraram que após a primeira passagem, o 

nível crítico foi atingido abaixo das marcas das esteiras e em todas as camadas para 

densidade do solo (Ds) e resistência à penetração (RP) (Tabelas 4 e 5) (Figura 20 e 

21).   
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Tabela 4. Comparação da densidade do solo (Ds) entre a testemunha e a construção das trilhas 

   Momento estatístico  

Profundidade Variável Média(1) Desvio CV Máximo Mínimo N 

cm   %    

   Testemunha  

0-5 Ds (g cm-3) 0,99 0,05 5,42 1,05 0,92 8 

5-10  1,10 0,05 4,16 1,18 1,03 8 

10-15  1,13 0,06 5,21 1,23 1,03 8 

15-20  1,15 0,08 6,99 1,25 1,04 8 

   Entre as marcas das esteiras  

0-5 Ds (g cm-3) 1,13* 0,08 6,72 1,20 1,05 4 

5-10    1,11ns 0,04 3,30 1,14 1,04 6 

10-15    1,16ns 0,06 5,22 1,21 1,05 6 

15-20    1,13ns 0,09 7,95 1,22 0,97 6 

   Marcas das esteiras  

0-5 Ds (g cm-3)   1,24** 0,04 3,20 1,29 1,16 10 

5-10    1,25** 0,06 4,43 1,30 1,15 10 

10-15    1,25** 0,03 2,55 1,31 1,21 10 

15-20   1,23* 0,03 2,62 1,27 1,18 10 
(1) A comparação das marcas individuais (marcas de esteiras e entre marcas de esteiras) é realizada 
com a testemunha separadamente. A comparação é somente entre as médias de mesma profundidade 
e não entre as profundidades. *significativo a 5%, **significativo a 1%, e nsnão-signaficativo 

 

Figura 20. Comparação da densidade do solo (Ds) entre a testemunha e a construção das trilhas 
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Tabela 5. Comparação da resistência à penetração (RP) entre a testemunha e a construção das trilhas 

   Momento estatístico  

Profundidade Variável Média(1) Desvio CV Máximo Mínimo N 

cm    %    
   Testemunha  

0-5 RP (MPa) 1,43 0,19 13,26 1,66 1,20 8  

5-10  1,89 0,23 12,06 2,31 1,58 8 

10-15  1,89 0,29 15,22 2,40 1,45 8 

15-20  1,99 0,40 19,93 2,53 1,49 8 

   Entre as marcas das esteiras  

0-5 RP (MPa)    2,02** 0,34 16,95 2,37 1,66 4 

5-10     1,88ns 0,15 8,03 2,04 1,62 6 

10-15     2,01ns 0,28 13,78 2,28 1,53 6 

15-20     2,03ns 0,21 10,09 2,34 1,78 5 

   Marcas das esteiras  

0-5 RP (MPa)    2,73** 0,26 9,44 3,05 2,25 10 

5-10     2,96** 0,11 3,87 3,12 2,75 8 

10-15     2,53** 0,21 8,38 2,94 2,23 10 

15-20    2,42* 0,20 8,11 2,66 2,12 10 
(1) A comparação das marcas individuais (marcas de esteiras e entre marcas de esteiras) é realizada 
com a testemunha separadamente. A comparação é somente entre as médias de mesma profundidade 
e não entre as profundidades. *significativo a 5%, **significativo a 1%, e nsnão-signaficativo 

 
Figura 21. Comparação da resistência à penetração (RP) entre a testemunha e a construção das 
trilhas 
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foi limitada às camadas superficiais de 0-5 cm.  Como nenhuma tora foi arrastada, 

este aumento de valores entre a marca das esteiras deve-se à escavação de trilhas. 

Woodward (1996) e Northcliff et al. (1988) observarem a mesmo fenômeno com o 

aumento dos valores devido a exposição do solo mais denso.  Após a construção das 

trilhas, o nível da superfície da trilha de arraste foi aproximadamente 11 cm abaixo da 

superfície do solo antes da construção (Tabela 6).  Se a profundidade verdadeira da 

trilha de arraste for ajustada de 0-5 cm para 10-15 cm do perfil do solo pré-impacto 

não existiu diferença entre a testemunha, sendo que ambos possuem médias de 1,13 

g cm-3 (Figura 22).  

Tabela 6. Profundidade das marcas das esteiras e entre as marcas de esteiras 

Parcela 
Profundidade(1) (cm) das marcas de 

esteiras e desvio padrão 
Parcela 

Profundidade(1) (cm) entre as 

marcas de esteiras e desvio padrão 

1 9±1,16  1   3±2,00 

2 16±2,60 2 11±0,98 

3 12±2,22 3   6±1,33 

4 10±2,22 4   2±2,07 

5 13±8,87 5 15±3,83 

6 8±2,09 6   6±0,87 

(1) Incluindo na profundidade é a área escovada acima da marca de roda 

 

 

Figura 22. Perfis das marcas das esteiras após construção das trilhas de arraste  
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Isto é importante de observar já que as propriedades físicas naturais do solo 

com densidade do solo e resistência à penetração aumentou com a profundidade. Por 

exemplo, a diferença entre a camada de 0-5 cm e a de 5-10 cm é de 0,11 g cm-3 em 

Ds e 0,16 MPa para as testemunhas do estudo.  Portanto, parte do aumento em 

valores de Ds e RP deve-se à localização das amostras, mais profundos no perfil do 

solo devido a escavação e não devido à compactação causada pelas atividades de 

exploração. 

Em relação a porosidade, não existiu impacto significativo na porosidade total 

após 15 cm de profundidade (p=0,065).  Também não houve um impacto significativo 

entre as marcas das rodas (Tabela 7). Além disso, quando utilizado a tabela de Stolf 

et al. (2011) para a estimar a macroporisidade, encontramos valores em nível crítico 

para macroporisidade menor que 20%.  Esse resultado alinha-se com a pesquisa de 

Chauvel et al. (1991) em que foi observado uma maior proporção de macroporosidade 

destruída pelo tráfego de máquinas pesadas. 

Tabela 7. Comparação da porosidade total (Pt) entre a testemunha e a construção das trilhas 

Profundidade 

(cm) 

  Momento estatístico  

Variável Média(1) Desvio CV % Máximo Mínimo N 

   Testemunha  

0-5 Pt (%) 62,76 2,02 3,21 65,45 60,47 8  

5-10  58,58 1,72 2,94 60,96 55,59 8 

10-15  57,29 2,23 3,88 61,02 53,77 8 

15-20  56,65 3,03 5,35 60,73 52,83 8 

   Entre as marcas das esteiras  

0-5 Pt (%)    57,82ns 4,14 7,16 64,08 52,59 6 

5-10     58,47ns 1,24 2,12 60,68 57,31 6 

10-15     56,39ns 2,17 3,85 60,27 54,32 6 

15-20     56,28ns 1,45 2,57 58,14 54,14 5 

   Marcas das esteiras  

0-5 Pt (%)    53,04** 1,49 2,80 56,02 51,48 10 

5-10     52,67** 2,10 3,99 56,67 50,95 10 

10-15     52,86** 1,20 2,78 54,55 50,72 10 

15-20     53,53ns 1,21 2,26 55,42 51,94 10 
(1) A comparação das marcas individuais (marcas de esteiras e entre marcas de esteiras) é realizada 
com a testemunha separadamente. A comparação é somente entre as médias de mesma profundidade 
e não entre as profundidades. *significativo a 5%, **significativo a 1%, e nsnão-signaficativo 

 

Devemos atentar na avaliação de umidade do solo, já que as amostras foram 

coletadas em dias e meses diferentes, por isso das diferenças de umidade entre as 

testemunhas, marca de esteiras e entre a marca de esteiras. Portanto, observamos 

diferenças significativas entre as marcas das esteiras e nas marcas das esteiras 
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(Tabela 8).  As amostras com maior compactação, sempre apresentaram maior 

conteúdo de água. Este resultado alinha-se com o trabalho de Chauvel et al. (1991), 

em que ele mostrou um aumento de 50% de umidade em solo compactado com 

máquinas pesadas. 

 

Tabela 8. Comparação da umidade volumétrica (Uv) entre a testemunha e a construção das trilhas  

   Momento estatístico  

Profundidade Variável Média(1) Desvio CV Máximo Mínimo N 

cm    %    

   Testemunha  

0-5 Uv (m³ m-3) 0,280 0,04 14,62 0,368 0,237 8  

5-10  0,308 0,03 10,43 0,361 0,274 8 

10-15  0,323 0,04 13,54 0,390 0,260 8 

15-20  0,332 0,04 10,95 0,398 0,302 8 

   Entre as marcas das esteiras  

0-5 Uv (m³ m-3)    0,371** 0,04 10,86 0,407 0,306 6 

5-10     0,362** 0,02 4,70 0,395 0,351 6 

10-15    0,372* 0,02 5,42 0,396 0,347 5 

15-20     0,360ns 0,03 7,28 0,391 0,321 6 

   Marcas das esteiras  

0-5 Uv (m³ m-3)    0,421** 0,01 1,87 0,434 0,413 10 

5-10     0,412** 0,03 6,37 0,447 0,354 10 

10-15     0,417** 0,02 4,74 0,449 0,379 10 

15-20     0,411** 0,02 4,50 0,447 0,383 10 
(1) A comparação das marcas individuais (marcas de esteiras e entre marcas de esteiras) é realizada 
com a testemunha separadamente. A comparação é somente entre as médias de mesma profundidade 
e não entre as profundidades. *significativo a 5%, **significativo a 1%, e nsnão-signaficativo 

 

Nota-se que a umidade do solo também contribui para o aumento na densidade 

do solo e na resistência à penetração. No dia da construção das trilhas de arraste, o 

solo apresentou 38% de umidade.  De acordo com trabalho de Marques et al. (2004), 

a capacidade do campo observada em seu estudo, ficou no intervalo de 35% a 41% 

de umidade. Portanto, a capacidade do campo do solo no dia da construção das trilhas 

de arraste apresentava-se em capacidade do campo. Em um estudo de Tavares Filho 

et al. (2005), a compactação máxima aconteceu durante a capacidade do campo em 

Latosolo Amarelo distrófico. Podemos concluir que a umidade do solo contribuiu para 

o aumento na Ds e RP. 
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4.2 Avaliação do guinchamento  

 O guinchamento de toras é a primeira operaçção de extração florestal do 

sistema de exploração CELOS, destinada reduzir danos as árvores remanescentes 

(WERGER, 2011).  O guinchamento não somente protege os recursos da floresta; 

mas propicia ao operador alcançar toras que estão inacessíveis, já que as skidders 

possuem um limite de declive de 35% (SESSIONS, 2007).  O cabo de aço utilizado 

no guinchamento durante a pré-arraste realizado pela empresa permite um alcance 

de 75 metros (PWA, 2015).  Esta distância permite uma construção reduzida de trilhas 

de arraste. Existem muitos benefícios com o guinchamento, como uma menor 

construção de trilhas de arraste e consequentemente menor distúrbio ao solo.  No 

caso deste estudo, as áreas do guinchamento avaliados causaram mínimo impacto 

às propriedades físicas do solo.  Geralmente, nas áreas de sulcos do guinchamento 

os valores críticos e restritivos ao crescimento das raízes de plantas são de 1.25 g cm-

3 de densidade do solo e 2.5 MPa de resistência à penetração, como apresentadas 

por Reichert et al. (2007) não foram alcançadas.  

Tabela 9. Comparação da densidade do solo (Ds) entre a testemunha e o guinchamento 

   Momento estatístico  

Profundidade Variável Média(1) Desvio CV Máximo Mínimo N 

cm    %    

   Testemunha  

0-5 Ds (g cm-3) 0,99 0,05 5,42 1,05 0,92 8 

5-10  1,10 0,05 4,16 1,18 1,03 8 

10-15  1,13 0,06 5,21 1,23 1,03 8 

15-20  1,15 0,08 6,99 1,25 1,04 8 

        

   Guinchamento  

0-5 Ds (g cm-3)   1,08* 0,13 11,95 1,33 0,89 16 

5-10     1,12ns 0,08 7,49 1,26 0,99 16 

10-15     1,17ns 0,09 7,47 1,30 1,04 16 

15-20     1,17ns 0,10 8,83 1,34 0,95 16 
(1) A comparação entre as médias é somente entre as médias de mesma profundidade e não entre as 
profundidades.  *significativo a 5% e nsnão-signaficativo 

 

 A única diferença significativa nas médias de Ds (p<0,019), RP (p<0,014) e Pt 

(p<0,020) observadas no processo de guinchamento foi na profundidade de 0-5 cm 

comparado com a testemunha (Tabelas 9, 10 e 11).  Isso quer dizer que o processo 

de guinchamento só afeta superficialmente as propriedades físicas do solo.  
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Tabela 10. Comparação da resistência à penetração do solo (RP) entre a testemunha e o 

guinchamento 

   Momento estatístico  

Profundidade Variável Média(1) Desvio CV Máximo Mínimo N 

cm    %    

   Testemunha  

0-5 RP (MPa) 1,43 0,19 13,26 1,66 1,20 8  

5-10  1,89 0,23 12,06 2,31 1,58 8 

10-15  1,89 0,29 15,22 2,40 1,45 8 

15-20  1,99 0,40 19,93 2,53 1,49 8 

   Guinchamento  

0-5 RP (MPa)  1,89* 0,63 33,55 3,37 1,11 16 

5-10    2,05ns 0,44 21,35 2,82 1,43 16 

10-15    2,10ns 0,50 22,31 2,87 1,49 16 

15-20    2,13ns 0,53 25,04 3,17 1,19 16 
(1) A comparação entre as médias é somente entre as médias de mesma profundidade e não entre as 
profundidades.  *significativo a 5% e nsnão-signaficativo 

 

Tabela 11. Comparação da porosidade total (Pt) entre a testemunha e o guinchamento 

   Momento estatístico  

Profundidade Variável Média(1) Desvio CV Máximo Mínimo N 

cm    %    

   Testemunha  

0-5 Pt (%) 62,76 2,02 3,21 65,45 60,47 8  

5-10  58,58 1,72 2,94 60,96 55,59 8 

10-15  57,29 2,23 3,88 61,02 53,77 8 

15-20  56,65 3,03 5,35 60,73 52,83 8 

   Guinchamento  

0-5 Pt (%)  59,22* 4,87 8,23 66,56 49,78 16 

5-10    57,57ns 3,18 5,52 62,64 52,47 16 

10-15    55,93ns 3,29 5,89 60,85 51,04 16 

15-20    55,83ns 3,90 6,99 64,20 49,4 16 
(1) A comparação entre as médias é somente entre as médias de mesma profundidade e não entre as 
profundidades.  *significativo a 5% e nsnão-signaficativo 

 
A densidade do solo variou entre 0,89 g cm-3 a 1,33 g cm-3 e a resistência à 

penetração do solo variou entre 1,11 MPa a 3,37 MPa nos sulcos de guinchamento. 

A variação destes valores provavelmente ao processo de guinchamento, já que as 

toras guinchadas nem sempre tocam a superfície do solo.  Pelo contrário, as toras 

giram, viram ou penetram no solo e muitas vezes são elevadas do solo ao bater com 

tocos, galhos e copas.  Portanto, o processo nem sempre é uniforme criando um único 

sulco.  Algumas vezes múltiplos sulcos ou nenhum sulco são formados, o que leva a 

uma variação nos distúrbios e impactos às características físicas do solo.  
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Então as médias dos valores na primeira camada de 0-5 cm não foram críticas 

ou limitadas para raízes das plântulas. Porém algumas amostras atingiram valores 

críticos. Estas provavelmente são localidades nas quais a tora penetrou no solo. 

 

Figura 23. Médias das amostras de Ds na área do guinchamento.  Os valores marcados em vermelho 
referem-se aos valores críticos para raízes das plântulas. 

 

Figura 24. Médias das amostras de RP na área do guinchamento.  Os valores marcados em 

vermelho referem-se a valores críticos para raízes das plântulas.  
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4.3 Avaliação da intensidade do tráfego  

 A primeira passagem de máquina realizada pelo trator de esteiras aconteceu 

um dia após um episódio de precipitação no dia 19 de setembro.  Em um estudo 

semelhante sobre a intensidade do tráfego, realizado por Szymczak et al. (2014), 

observou-se que um episódio de precipitação no mesmo dia do tráfego não influencia 

nos resultados.  Porém, Sampietro et al. (2015) encontrou diferenças significativas nos 

impactos ao solo devido intensidade do tráfego e diferentes conteúdo de água no solo. 

 As primeiras amostras de solo foram realizadas um dia após a primeira 

passagem, dia 20 de setembro de 2017.  A umidade volumétrica encontrava-se na 

média da capacidade de campo de 0,35 a 0,41 m3 m-3 estabelecido por Marques et al. 

(2004) para um Latossolo Amarelo distrófico semelhante.  Em testes de compressão 

de um Latossolo Amarelo distrófico, a maior compressiblidade encontrada foi a de 

capacidade de campo (TAVARES FILHO; GRIMALDI; TESSIER, 2005).  Entretanto, 

as amostras do estudo conduzido por Tavares Filho et al. (2005) possuíam um maior 

conteúdo de argila comparado ao solo deste estudo.  

 Em vários estudos (LOPES et al. 2015; SAMPIETRO; LOPES, 2011; SEIXAS; 

SOUZA, 2007), durante a primeira ou segunda passagem das máquinas, ocorreu a 

maior compactação do solo.  Neste estudo observamos o mesmo comportamento, no 

qual a maior compactação provocada pela marca das rodas ocorreu na segunda 

passagem das máquinas.  Entre a marca das rodas a maior compactação ocorreu na 

terceira passagem.  Schack-Kirchner et al. (2007) observou que o maior impacto ao 

solo ocorreu na terceira passagem em solos da Amazônia.  Porém, o maior aumento 

na Ds e na RP ocorreu nas marcas das rodas após a primeira passagem (Figura 20) 

e estes foram considerados valores críticos ou limitantes. 

Após aumento inicial na Ds devido a primeira passagem, houve um pequeno 

incremento após as passagens subsequentes das máquinas nas marcas das rodas 

(Tabela 12 e Figura 32).   Além disso, houve um único aumento significativo (p<0,007) 

entre a 1ª e 3ª passagens, na camada 0-5 cm (Figura 25).  Entre as marcas das rodas 

existiu uma pequena diferença entre as primeiras 3 passagens (Tabela 13 e Figura 

33). Os únicos aumentos significativos na Ds foram na camada de 0-5 cm entre a 2ª 

e 3ª passagem (p<0,000) (Figura 26) e na camada de 5-10 cm entre a 1ª e 3ª 

passagem (p<0,047) (Figura 27). Não houve diferença significativa na Ds entre a 1ª e 
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a 2ª passagem nas marcas das rodas ou entre as marcas das rodas em todas as 

camadas estudadas. Em todas as profundidades a diferença no aumento da Ds entre 

a 1ª passagem e a 10 passagens foi significativo (p<0,05). 

 

Figura 25. O aumento das densidades do solo na primeira camada de 0-5 cm (nas marcas das 

rodas) após o tráfego. Observe a demarcação em vermelho indicando um aumento significativo. 

 

Figura 26. O aumento das densidades do solo na primeira camada de 0-5 cm (entre a marcas das 

rodas) após o tráfego. Observe a demarcação em vermelho indicando um aumento significativo. 
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Figura 27. O aumento das densidades do solo na segunda camada de 5-10 cm (entre a marcas das 

rodas) após o tráfego. Observe a demarcação em vermelho indicando um aumento significativo. 

 

Os impactos das passagens das máquinas na resistência à penetração foram 

similares ao impacto na densidade do solo. Em todas as 4 profundidades, sob as 

marcas das rodas e entre a 1ª e 5ª passagens, houve um único aumento significativo 

na resistência à penetração. A única diferença na RP foi entre a primeira e terceira 

passagem (p<0,001) (Tabela 14) (Figuras 28 e 34). Entre marcas das rodas houve um 

aumento significativo na RP após a 1ª passagem na primeira camada de 0-5 cm e 

entre a 2ª e 3ª passagens (p<0,002) na mesma camada (Tabela 15) (Figuras 27 e 35). 

Não houve diferença significativa na RP entre a 1ª e a 2ª passagem nas marcas das 

rodas ou entre as marcas das rodas em todas as camadas estudadas.  No caso da 

RP sempre houve diferença significativa (p<0,001) entre a primeira e acima de 10 

passagens, exceto na camada de 15-20 cm entre a marca das rodas. Os valores 

críticos para raízes das plântulas entre as marcas das rodas não foram alcançados 

até atingir a terceira passagem (Figura 29). 
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Figura 28. O aumento da resistência à penetração na primeira camada de 0-5 cm (nas marcas das 
rodas) após o tráfego. Observe a demarcação em vermelho indicando um aumento significativo. 
 
 

 

Figura 29. O aumento da resistência à penetração na segunda camada de 5-10 cm (entre as marcas 
das rodas) após o tráfego. Observe a demarcação em vermelho indicando um aumento significativo. 
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 No caso da porosidade total (Tabela 16) (Figuras 30 e 36), houve declínio 

significativo (p<0,01) após a 1ª passagem das máquinas nas marcas das rodas na 

profundidade de 0-15 cm. Também houve declínio significativo da porosidade total na 

primeira camada de 0-5 cm (p<0,006) entre a 1ª e a 3ª passagem.  

 

Figura 30. Diminuição da porosidade total por passagem nas marcas das rodas, na primeira camada 
de 0-5 cm. 
 

Entre as marcas das rodas observamos duas diferenças significativas no 

decréscimo dos valores de Pt (Tabela 17 e Figura 37).  Houve declínio significativo na 

segunda camada de 5-10 cm (p<0,000) após a 3ª passagem e nesta mesma camada 

entre a 2ª e 3ª passagem (p<0,027) (Figura 31). A primeira e décima passagem foram 

significativamente diferentes em todas as camadas nas marcas e entre as marcas das 

rodas. 

 

 

Figura 31. Diminuição da porosidade total por passagem entras as marcas na segunda camada de 5-
10 cm. 
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 Entretanto, a utilização da porosidade total tem uso limitado na determinação 

de valores críticos para o crescimento de plantas.  Portanto, a macroporosidade foi 

estimada baseada na tabela desenvolvida por Stolf et al. (2011) que utiliza o conteúdo 

de areia e densidade do solo. O valor de 0,20 m3 m-3 de macroporos proposta por 

Reichert et al. (2007), em solos tropicais, foi considerado como valor crítico. Nota-se 

que após a primeira passagem, a macroporosidade declina para valores críticos 

abaixo de 0,14 a 0,16 m3 m-3. Portanto, entre as marcas de rodas, observa-se que 

mesmo até a 5ª passagem, tem-se 0,19 a 0,21 m3 m-3 em todas a profundidades 

acessados. 

 Nas comparações da umidade volumétrica (Tabelas 18 e 19) (Figuras 38 e 39), 

cuidados foram tomados com os resultados, já que as amostras foram coletadas em 

período de 2 meses. Portanto diferenças no conteúdo de água pode ser atribuído à 

drenagem de água do solo em diferentes momentos. Entretanto, as amostras com 

maior compactação, sempre apresentaram maior conteúdo de água. Este resultado 

alinha-se com o trabalho de Chauvel et al. (1991), em que ele mostrou um aumento 

de 50% de umidade em solo compactado com máquinas pesadas.  
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Figura 32. O aumento da densidade do solo (Ds) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda camada 
de 5-10 cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm entre as marcas das 
rodas após cada passagem. 

 

Figura 33. O aumento da densidade do solo (Ds) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda 

camada de 5-10 cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm entre as 

marcas das rodas após cada passagem.  
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Figura 34. O aumento da resistência à penetração (RP) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda 
camada de 5-10 cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm nas marcas 
das rodas após cada passagem. 

 

 

Figura 35. O aumento da resistência à penetração (RP) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda 
camada de 5-10 cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm entre as 
marcas das rodas após cada passagem. 
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Figura 36. A diminuição da porosidade total (Pt) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda camada 
de 5-10 cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm nas marcas das rodas 
após cada passagem. 

 

 

 

Figura 37. A diminuição da porosidade total (Pt) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda camada 
de 5-10 cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm entre as marcas das 
rodas após cada passagem. 
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Figura 38. A umidade volumétrica (Uv) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda camada de 5-10 

cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm nas marcas das rodas após 

cada passagem. 

 

 

Figura 39. A umidade volumétrica (Uv) na primeira camada de 0-5 cm, na segunda camada de 5-10 

cm, na terceira camada de 10-15 cm e na quarta camada de 15-20 cm entre as marcas das rodas 

após cada passagem. 
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Tabela 12. Incremento da densidade do solo em relação com a intensidade do tráfego na marca de roda, por passagem. 

Intensidade de Trafego Marca  

 Ds g cm-3  Passagem da máquina  

Prof.(1) 

(cm) 
 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 
             

0-5 0,99±0,05(4) 25 1,24±0,04 6 1,31±0,01 3 1,35±0,06 - 1,32±0,03 3 1,36±0,01 37 

   ab    a    b  
5-10 1,10±0,05 16 1,28±0,02 3 1,32±0,02 - 1,29±0,04 2 1,32±0,03 5 1,39±0,01 26 

   a  b    c  abc  
10-15 1,13±0,06 11 1,25±0,03 3 1,29±0,04 - 1,24±0,04 2 1,26±0,02 7 1,35±0,03 19 

   a    b  c  abc  
15-20 1,15±0,08 7 1,23±0,03 2 1,26±0,03 - 1,23±0,04 5 1,29±0,04 4 1,34±0,02 17 

   a    b    ab  
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativss. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 

 

Tabela 13. Incremento da densidade do solo em relação com a intensidade do tráfego entre as marcas de rodas, por passagem. 

Intensidade de Trafego Entre  

 Ds g cm-3  Passagem da máquina  

Prof.(1) 
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 

             
0-5 0,99±0,05(4) 13 1,12±0,07 0 1,12±0,04 8 1,21±0,05 - 1,08±0,02 20 1,30±0,05 31 

   a  bcd  be  def  acf  
5-10 1,10±0,05 0 1,10±0,03 3 1,13±0,05 7 1,21±0,02 - 1,05±0,05 23 1,31±0,03 21 

   ab  cd  bcef  eg  adfg  
10-15 1,13±0,06 4 1,18±0,03 - 1,11±0,04 5 1,17±0,04 4 1,22±0,05 6 1,29±0,02 16 

   a  bc  d  b  acd  
15-20 1,15±0,08 1 1,16±0,04 - 1,15±0,05 4 1,19±0,05 - 1,11±0,06 11 1,24±0,03 9 

   a  b    c  abc  
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativas. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 
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 Tabela 14. Incremento da resistência à penetração em relação com a intensidade do tráfego na marca de roda, por passagem. 

Intensidade de Trafego Marca  

 RP MPa  Passagem da máquina  

Prof.(1)  
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 

             
0-5 1,43±0,20(4) 90 2,73±0,26 14 3,11±0,20 14 3,54±0,49 - 3,29±0,24 10 3,63±0,11 154 

   ab    a    b  
5-10 1,89±0,23 57 2,96±0,11 10 3,27±0,22 - 3,06±0,33 6 3,25±0,20 21 3,94±0,13 108 

   a  b  c  d  abcd  
10-15 1,89±0,29 34 2,53±0,21 11 2,81±0,33 - 2,51±0,27 3 2,59±0,11 27 3,30±0,24 75 

   a    b  c  abc  
15-20 1,99±0,40 22 2,42±0,20 6 2,57±0,20 - 2,41±0,27 15 2,78±0,27 14 3,17±0,15 59 

   a  b  c    abc  
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativos. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplos comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 

 

Tabela 15. Incremento da resistência à penetração em relação com a intensidade do tráfego entre as marcas de rodas, por passagem. 

Intensidade de Trafego Entre  

 RP MPa  Passagem da máquina  

Prof.(1)  
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 

             
0-5 1,43±0,20(4) 41 2,02±0,34 - 1,98±0,22 28 2,54±0,32 - 1,81±0,11 77 3,20±0,41 124 

   a  b  c  cd  abd  
5-10 1,89±0,23 - 1,88±0,15 9 2,05±0,25 20 2,46±0,16 - 1,67±0,22 90 3,17±0,20 68 

   ab  c  ade  df  bcef  
10-15 1,89±0,29 6 2,01±0,28 - 1,79±0,18 17 2,09±0,22 11 2,31±0,04 19 2,76±0,14 46 

   a  b      ab  
15-20 1,99±0,40 2 2,03±0,21 - 1,97±0,27 10 2,17±0,27 - 1,80±0,26 42 2,55±0,17 28 

         a  a  
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativas. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 
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Tabela 16. Diminuição da porosidade total nas marcas das rodas, por passagem. 

Intensidade de Trafego Marca  

 Pt %  Passagem da máquina  

Prof.(1)  
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 
             

0-5 62,76±2,02(4) -15 53,04±1,45 -4 51,03±1,04 -4 49,14±2,12 - 50,27±1,08 -3 48,71±0,33 -22 

   ab    a    b  
5-10 58,58±1,73 -12 51,71±0,60 -3 50,32±0,92 - 51,32±1,58p -2 50,28±0,97 -6 47,44±0,56 -19 

   a  b  c  d  abcd  
10-15 57,29±2,23 -8 52,86±1,20 -3 51,30±1,68 - 53,07±1,63 -1 52,57±0,61 -7 49,01±1,11 -14 

   a    b  c  abc  
15-20 56,65±3,03 -6 53,53±1,21 0 53,42±1,82 - 53,55±1,51 -2 52,67±2,59 -6 49,52±0,68 -13 

   a    b    ab  
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativas. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 

 

Tabela 17. Diminuição da porosidade total entre as marcas das rodas, por passagem. 

Intensidade de Trafego Entre  

 Pt %  Passagem da máquina  

Prof.(1)  
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 

             
0-5 62,76±2,02(4) -8 57,56±2,51 - 57,78±1,69 -6 54,17±1,80 - 59,14±0,77 -14 50,77±1,89 -19 

   a  b  c  cd  abd  
5-10 58,58±1,73 0 58,47±1,24 -2 57,42±1,87 -5 54,45±0,92 - 61,55±2,88 -18 50,66±0,94 -14 

   ab  cd  acef  eg  bdfg  
10-15 57,29±2,23 -3 55,61±1,16 - 58,06±1,60 -4 55,69±1,56 - 58,18±5,05 -12 51,47±0,80 -10 

   a  bc  d  b  acd  
15-20 56,65±3,03 -1 56,28±1,45 - 56,61±2,06 -3 55,14±1,74 - 58,01±2,09 -8 53,36±1,12 -6 

   a  b    c  abc  
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativas. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 
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Tabela 18. Comparação da variação da umidade volumétrica entre a testemunha e nas marcas das rodas, por passagem.  

Intensidade de Trafego Marca  

 Uv m³ m-3  Passagem da máquina  

Prof.(1)  
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 

             
0-5 0,280±0,04(4) 50 0,421±0,01 2 0,422±0,02 -5 0,401±0,03 1 0,407±0,01 0 0,409±0,02 46 

             
5-10 0,308±0,03 37 0,422±0,01 4 0,437±0,01 -5 0,413±0,01 0 0,4  14±0,01 4 0,429±0,01 39 

             
10-15 0,323±0,04 29 0,417±0,02 3 0,431±0,01 -6 0,403±0,01 1 0,408±0,03 6 0,433±0,00 34 

             
15-20 0,332±0,04 24 0,411±0,02 1 0,416±0,01 -5 0,395±0,00 -5 0,375±0,04 14 0,427±0,01 29 

             
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativos. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 

 

Tabela 19. Comparação da variação da umidade volumétrica entre a testemunha e entre as marcas das rodas, por passagem.  

Intensidade de Trafego Entre  

 Uv m³ m-3  Passagem da máquina  

Prof.(1)  
(cm) 

 Caterpillar D6M Caterpillar 525B Total(3) 

  0(2) ∆% 1 ∆% 2 ∆% 3 ∆% 5 ∆% >10 ∆% 

             
0-5 0,280±0,04(4) 41 0,395±0,01 -5 0,375±0,02 -1 0,370±0,02 -16 0,311±0,01 26 0,392±0,01 40 

             
5-10 0,308±0,03 16 0,356±0,01 6 0,379±0,01 -3 0,369±0,01 -10 0,331±0,00 20 0,398±0,01 29 

     a  bc  abd  cd  
10-15 0,323±0,04 15 0,372±0,02 -3 0,360±0,03 1 0,365±0,01 6 0,388±0,00 2 0,395±0,01 22 

              
15-20 0,332±0,04 11 0,370±0,03 1 0,375±0,01 -2 0,368±0,02 -11 0,329±0,05 19 0,393±0,02 18 

             
(1) comparações são somente entre valores de mesma profundidade. Letras em minúsculo representam diferenças significativas. (2) a testemunha é incluída 
para mostrar modificações de porcentagem e não foi utilizada em múltiplas comparações (3) A mudança percentual total é a diferença entre a testemunha e 
as mais de 10 passagens (4) desvio padrão 
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5 CONCLUSÃO 

A maquinaria pesada usada durante os processos de exploração gera uma 

grande compactação no solo com apenas uma passagem da mesma. O impacto é 

ainda maior quando o solo está com a umidade na capacidade de campo pois pode 

atingir níveis críticos de densidade, porosidade e resistência à penetração, 

prejudicando ainda mais o desenvolvimento de raízes e plântulas. Porém, o processo 

de guinchamento de toras, quando o solo se encontra em umidade na capacidade de 

campo, não provoca impactos significativos ao solo. Portanto, o processo de 

guinchamento é uma opção viável quando o solo apresenta umidade elevada, 

evitando danos ao mesmo fora das trilhas de arraste. Dessa forma, este trabalho pode 

contribuir com a extensão dos períodos de defeso florestal, durante as atividades de 

exploração após dias de chuva, ou medindo a umidade do solo para realizar ditas 

atividades. 

  



61 
 

 

6 RECOMENDAÇÕES 

 Já que uma única passagem de maquinário pode provocar a maio parte da 

compactação do solo, podendo persistir durante décadas, um nível aceitável de 

distúrbio do solo por hectare deve ser determinando, contanto que possa 

balancear as necessidades dos recursos da floresta com a infraestrutura 

necessário para o manejo florestal. 

 Com a finalidade de aumentar a produção e diminuir os custos, não é necessária 

a construção de trilhas de arraste quando forem retiradas apenas uma ou duas 

toras. No caso, a equipe de pré-arraste pode buscar as toras e conduzi-las até a 

trilha primária sem a necessidade de uma trilha de arraste. 

 O processo de guinchamento usado durante o pré-arraste não danificou 

significativamente o solo com umidade na capacidade de campo. Portanto, poderia 

ser incluído, como estratégia, no gerenciamento de planos desenvolvidos nas 

operações mecanizadas durante a estação chuvosa. 
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