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COMPACTAÇÃO DO SOLO DEVIDO AO TRÁFEGO DE 

CARRETAS FLORESTAIS COM DOIS TIPOS DE PNEUS 

INFLADOS A DIFERENTES PRESSÕES 

RESUMO 

Autor: EZER DIAS OLIVEIRA JÚNIOR 
Orientador: LUIZ ANTÔNIO BALASTREIRE 

As empresas para se adequarem às normas ambientais e de 

desenvolvimento sustentável, devem primar pelo bom uso dos recursos solo -

água - clima. Em conformidade com esta filosofia, este trabalho examina as 

relações solo - máquina analisando-se os efeitos produzidos no solo, em 

termos de compactação, pela utilização do equipamento carreta 

autocarregável na operação de transporte primário das toras. Neste estudo 

foram considerados os parâmetros índice de cone, densidade, porosidade e 

teor de água no solo, parâmetros básicos para se determinar a compactação 

do solo causada por dois tipos de pneus, um estreito com 20 cm de largura 

(11.00 - 22") e outro largo com 50 cm de largura (500/50 - 22.5"), utilizando-se 

neste último, duas pressões de ar nos pneus. Os resultados de incremento de 

densidade do solo foram analisados a partir de duas situações distintas, antes 

da colheita e após o tráfego da carreta. Para a camada de 5 a 10 cm de 

profundidade, os incrementos foram de 13% para o pneu estreito a 455 kPa e 

6% para o pneu largo a 154 kPa. 



xiii 

Foram avaliados também os dados de índice de cone na linha de 

tráfego e comparados com os dados obtidos na linha não trafegada ao lado. 

Os dados obtidos mostraram uma tendência de maior compactação 

para o pneu estreito, em relação ao pneu largo com diferenças mais 

pronunciadas a partir de 18 cm de profundidade abaixo da superfície. 

Entre os pneus mais largos, não houve diferença alguma em termos 

estatísticos para os valores de índice de cone e fica difícil notar qualquer 

tendência mesmo se analisados os pontos entre 20 e 24 cm. Neste caso o 

baixo teor de água no solo não possibilitou detectar as possíveis diferenças 

devido a pressão de ar nos pneus largos. 



SOIL COMPACTION DUE TO TRAFFIC OF A FOREST WAGON WITH 

TWO TIRE TYPES AT DIFFERENT INFLATION PRESSURES 

SUMMARV 

Author: EZER DIAS OLIVEIRA JÚNIOR 
Adviser: LUIZ ANTÔNIO BALASTREIRE 

This study determined the impaet of two tire options on the soil 

eompaetion effeets of logging equipment. Tests were done using a standard 

traetor plus a self loading wagon equipped with narrow or wide tires. The tire 

eonfigurations differed by a faetor of 2 in expeeted ground pressure. The 

results were 195 kPa and 88 kPa for the narrow and wide tires respeetively . 

Two inflation pressures were tested in the wide tires. Despite that, 

results showed little differenee in bulk density, soil strenght, ar porosity 

ehanges (pre- vs post- traffie) between the two inflation pressures tested for 

the wide tire. 

Considering the moisture conditions eneontered in this study for these 

two tires with their respeetive ground pressures no fundamental differenees 

were found that would clearly indieate that one tire was beUer than the other, 

but the results showed that narrow tires did eompaet the soil more than wide 

tires. 



1 INTRODUÇÃO 

Alguns equipamentos utilizados na colheita de madeira sofrem 

restrições ao seu emprego em determinadas áreas, em razão da 

possibilidade de ocorrência de danos significativos ao solo, dentre eles, a 

compactação, obstrução de drenagem, formação de sulcos e resistência ao 

desenvolvimento radicular, (Balastreire,1987; Barros & Novais,1990; Lira 

Filho,1990; McKee & Haselton, 1985 e Seixas,1987). 

Os problemas causados pela compactação têm sido uma constante 

preocupação quando se considera a crescente mecanização associada ao 

aumento nas capacidades operacionais das máquinas e equipamentos o que 

normalmente representa um acréscimo das pressões aplicadas numa 

determinada área, (Fernandes & Galloway,1987; Hammel,1994; Novak et 

al,1992 e Voorhees et al.,1978). 

Para minimizar os impactos causados pelas operações de colheita 

da madeira alguns fatores devem ser observados, tais como intensidade do 

trânsito das máquinas dentro do talhão, manutenção dos resíduos da 

colheita no local, planejamento das operações e o limite de carga por eixo. 

No entanto, o dimensionamento correto dos pneus é o item mais diretamente 

relacionado com a compactação. O uso de pneus adequados é o primeiro 

passo em direção a um sistema equilibrado visando a sustentabilidade e que 

pode constar nas cláusulas de prestação de serviço, ou como item de 

seleção na compra de novas máquinas. 
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De acordo com o Anuário Estatístico do Brasil (1996), o setor 

florestal possui uma área reflorestada de aproximadamente 6,6 milhões de 

ha. destes 1,43 miltlões no setor de papel e celulose. 

Segundo Bacha & Pizzol (1998), o Brasil ocupa hoje a sexta posição 

entre os produtores mundiais de celulose de fibra curta, com produção de 

6,29 milhões de toneladas e importação de apenas 2,24 milhões. 

Há uma tendência mundial de preocupação com as questões 

ambientais, como conseqüência observa-se que toda a cadeia produtiva vem 

sendo afetada, desde o reflorestamento até o "marketing". 

No setor florestal as empresas têm terceirizado algumas das 

operações de colheita, dentre estas o transporte primário da madeira. A 

carreta autocarregável é o equipamento amplamente utilizado no transporte 

das toras, mas que pode ser um dos principais responsáveis pela 

compactação dependendo do tipo de pneu utilizado. 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a compactação produzida 

pelo tráfego de uma carreta florestal equipada com pneus estreitos 

comparada aos pneus largos, e testando-se duas pressões de inflagem nos 

pneus largos. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

A intensificação da mecanização associada ao uso de máquinas 

mais pesadas e de maior capacidade operacional nas operações de colheita 

de madeira, têm sido a principal responsável pela compactação do solo em 

plantios comerciais. Os danos causados pelo tráfego de máquinas sempre 

recaem sobre o solo e consequentemente no desenvolvimento das árvores, 

verificando-se, na maioria dos casos, alterações das propriedades físicas e 

até mesmo uma degradação no aspecto "qualidade visual" das áreas 

colhidas pelos diferentes sistemas mecanizados, (Burger et aI., 1988; Foltz & 

Burroughs, 1991; Gent et aI., 1983; Raper et aI., 1995; Resinger et aI., 1992; 

Seixas et aI., 1995 e Wasterlund, 1994). 

Incerti et aI. (1987), enfatizaram a necessidade de se quantificar os 

efeitos e duração da compactação para os vários tipos de solos, de modo a 

determinar o quanto estes são suscetíveis aos danos produzidos pelos 

diferentes equipamentos, em uma faixa de umidade na qual as operações 

são normalmente realizadas. 

O conhecimento e entendimento da compactação do solo e suas 

conseqüências no sistema produtivo é de grande importância para se 

manejar suas condições físicas de modo a ter-se sustentabilidade da 

produção e reduzir os custos referentes à energia dispendida posteriormente 

à colheita, para retomar o solo às condições ideais de desenvolvimento das 

espécies florestais. 



Embora existam muitas propostas de estudos a respeito de 

compactação do solo e suas conseqüências na produção agrícola, poucas 

têm sido as respostas com relação as diversas interações possíveis do 

tráfego de máquinas e dos efeitos compactantes nas culturas florestais, (Aust 

et aI., 1993; Froehlich, 1977; Greacen & Sands, 1980; Schafer e1 aI., 1992 

Soane et a!., 1981 e Voorhees et aI., 1978). 

A pesquisa deve ter como desafio buscar modelos e ferramentas 

necessárias ao gerenciamento da compactação levando-se em conta a 

relação solo - máquina - planta para que se tenha condições de continuar a 

atividade florestal com um mínimo impacto negativo e custos energéticos, 

sociais e econômicos viáveis ao longo das gerações. 

Quando a colheita é realizada há uma grande movimentação de 

máquinas, que em condições de baixa umidade e, consequentemente de alta 

resistência do solo, podem não ocorrer deformações facilmente visíveis, mas 

podem representar danos potenciais se alguns parâmetros não forem 

observados, tais como distribuição das cargas aplicadas, esforços aos quais 

o solo é solicitado, intensidade de tráfego, comprometendo algumas 

operações subsequentes como as de preparo do solo, (Carter & Tavemetti, 

1968; Gent & Ballard, 1985; Kreh et aI., 1984 e Stransky, 1981). 

As propriedades do solo são importantes no sistema produtivo, 

sendo afetadas pelas operações de campo e pelo sistema mecanizado 

empregado na colheita. No que diz respeito às condições florestais, 

principalmente no cultivo do Euca/yptus e Pinus vários autores pesquisaram 

como se dá a interação solo - planta em termos de compactação, tendo-se 

verificado algumas restrições nos padrões de crescimento do sistema 

radicular e da parte aérea, (Davis et aI., 1983; Froehlich & McNabb, 1983; 

Lockaby & Vidrine, 1984 e Sands & Bowen, 1978). 



Segundo Froehlich & McNabb (1983), podem ocorrer reduções de 5 

a 15% no crescimento de um povoamento florestal em função da 

compactação produzida pelo trânsito de máquinas. Os efeitos causados 

podem persistir por vários anos, dependendo das características do local. 

Concordam neste aspecto Tuttle et aI. (1988) e Unger & Kaspar, (1994), 

enfatizando que a compactação reduz a penetração das raízes, a aeração e 

a capacidade de absorção de nutrientes, comprometendo o estabelecimento 

das mudas. Os autores verificaram que a densidade do solo estava 

relacionada com qualidade da muda e que para níveis de compactação 

severa do solo, houve reduções na altura e no sistema radicular das plantas. 

De acordo com Froehlich (1977), existem quatro alternativas 

principais ao se avaliar a compactação do solo e sua interação no sistema 

produtivo, sendo: (i) determinar o custo real da compactação para os 

diferentes tipos de solos e espécies florestais, em termos de perdas no 

crescimento e o valor da madeira, determinando-se o balanço destas perdas; 

(ii) verificar quais os custos de recuperar as propriedades do solo às 

condições ideais, por algum método de cultivo; (iii) estabelecer locais de 

trânsito permanente, mantendo distâncias razoáveis de arraste conforme 

condições de relevo e volume de madeira a ser retirado e (iv) procurar 

máquinas cujas características ponderais e dimensionais, como pressão de 

contato com o solo, não tenham impactos negativos sobre a espécie 

plantada e o solo. 

Segundo Wasterlund (1994), o aumento de tráfego de máquinas, é 

mais crítico quando refere-se à operações dentro dos talhões. Não são 

somente os danos causados às árvores remanescentes que preocupam, mas 

os potenciais danos causados às raízes e a compactação do solo produzida 

pelas máquinas de maior porte. Estas ao trafegarem pelo terreno deixam 

rastros que são na maior parte, zonas de impedimento ao crescimento das 

raízes, as quais não têm taxa de elongamento suficiente e acabam 

confinadas a áreas relativamente pequenas. 
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É possível relacionar os danos causados ao solo pelo tráfego de 

máquinas através de técnicas de predição de resposta do solo sob 

determinadas condições de carga e transmissão das tensões usando como 

parâmetros propriedades físicas do solo, umidade e características dos 

equipamentos, (Afférri, 1992 e Langenakens,1995). 

2.1 Compactação 

De acordo com Chancellor (1977), o volume total de um solo é 

formado pelo volume de partículas minerais e por poros entre as partículas. É 

considerado compactado quando a proporção de macropos em relação à 

porosidade total é inadequada para o eficiente desenvolvimento da planta. 

Considera-se a ocorrência de compactação quando há uma redução 

da macroporosidade (poros> 50lJm) e aumento da densidade, sendo pouco 

afetados os microporos. Define-se assim compactação como aumento da 

concentração de massa por deslocamento indiscriminado das partículas a 

partir de processo mecânico não originário do próprio solo. A compactação 

envolve um rearranjo e aproximação das partículas sólidas, e 

consequentemente, um aumento na densidade, (Greacen & Sands, 1980; 

Ripoli, 1985 e Seixas, 1996). 

A compactação de solos sob culturas agrícolas tem sido muito 

estudada, e muitas destas pesquisas têm contribuído consideravelmente nas 

pesquisas com relação as culturas florestais. No entanto, verifica-se algumas 

características particulares das florestas e plantios comerciais. O corte e 

arraste de árvores impõe cargas concentradas, além do que a movimentação 

e processamento das árvores têm sido feitas mais recentemente por 

máquinas pesadas, causando maiores impactos. As operações florestais não 

têm um padrão definido como nas culturas agrícolas, e também há uma 

maior variação e heterogeneidade do grau de compactação e distúrbios, 

além do que as operações florestais podem comprometer o suprimento e 

qualidade da água nas áreas de mananciais, (Greacen & Sands, 1980). 
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Schafer et aI. (1992), relataram que os estudos de compactação 

iniciaram-se nos anos 50 e fez uma análise de cinco eventos históricos nesta 

área a partir de 1960, os quais tiveram os seguintes pontos discutidos em 

comum: 

(i) compactação é um fenômeno complexo, e as soluções relacionadas a 

problemas desse tipo não são fáceis de serem encontradas; (ii) compactação 

deve ser gerenciada , não apenas modificada e (iii) os efeitos nos diversos 

sistemas produtivos devem ser organizados e incluídos no manejo das 

culturas, o desenvolvimento de conhecimentos básicos da compactação é 

necessário para se gerenciar os sistemas. O estudo deve incluir equipes 

multidiciplinares de engenheiros e pesquisadores. O autor concluiu que o 

grau de compactação desejado para tração difere daqueles para infiltração e 

crescimento radicular, portanto deve-se manter em níveis compatíveis com a 

cultura instalada e as pesquisas devem enfocar a ação das forças 

compactantes ao longo do perfil do solo e em profundidade, observando três 

aspectos básicos: 

(i) Propiciar ótima mobilidade e tração para as operações e movimentação 

das máquinas no campo; (ii) Promover um ótimo desenvolvimento das 

plantas e (iii) Estabelecer a conservação dos recursos naturais água e solo. 

No Brasil algumas das principais pesquisas foram realizadas por 

Mialhe et aI. (1980); Mialhe (1980); Coleti & Dematê (1982); Milan (1986) e 

Fernandes & Galloway (1987), enfocando de modo geral a capacidade de 

tração, mobilidade, tráfego e seus efeitos nas propriedades físicas do solo. 

Recentemente outros autores estudaram alguns fatores associados à 

compactação, como o caso de Novak et aI. (1992), que investigaram o efeito 

do tráfego e da pressão de contato na compactação. Mantovani et aI. (1995), 

apontaram técnicas viáveis de estimar as forças de tração considerando 

entre outros fatores a densidade e o teor de água do solo e Seixas (1995), 

avaliou o tráfego de máquinas na colheita florestal. 



A compactação afeta as propriedades físicas do solo e 

consequentemente o desenvolvimento das plantas. As propriedades mais 

seriamente afetadas estão associadas com o teor e transmissão de água, ar, 

calor, nutrientes, gases e aumento da resistência do solo. Do ponto de vista 

fisiológico, a compactação afeta o crescimento de plantas devido à redução 

de volume de macroporos diminuindo a taxa de infiltração e retenção de 

água, favorecendo o escorrimento superficial e erosão. Pode ocorrer pela 

redução das trocas gasosas uma diminuição da concentração de oxigênio 

(02), permitindo que ferro (Fe) e manganês (Mn) passem à formas reduzidas 

as quais são tóxicas, reduzindo a atividade metabólica e impedindo a entrada 

de água, uma vez que, para a água entrar o ar tem que sair, 

(Balastreire, 1987; Chancellor, 1977; Gill & VanderBerg, 1968 e Ripoli,1985). 

A redução da macroporosidade tem, segundo Vomocil e Flocker 

(1961), como limite inferior, 10% quando o solo estiver na capacidade de 

campo. Outros autores também consideram como limite mínimo 10% de 

macroporosidade sem o qual a difusão dos gases e os mecanismos de 

mobilização de nutrientes, (difusão e fluxo de massa) são prejudicados, 

(Balastreire,1987; Chancellor,1977; Fernandes & Galloway,1987; Novak et 

al.,1992; Seixas, 1996 e Voorhes, 1977). 

Alguns autores afirmam que a compactação pode ser benéfica em 

determinadas circunstâncias, como afirmaram Voorhes et a!. (1978), ao 

considerarem que num certo grau pode-se evitar a erosão na entre safra. 

Alvarenga (1997), considerou que dentro de certo nível a redução de 

diâmetro dos poros pela compactação, poderá ser fator favorável ao 

desenvolvimento vegetal por aumentar a retenção de água. 

Balastreire (1987), considera também que se não houver limitações 

de água e as práticas de manejo fornecerem fertilidade adequada, uma 

compactação moderada não deve ser o fator limitante num sistema 

produtivo. 
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Taylor et a!. (1979), afirmaram que compactação por si só não é boa 

ou má, mas que depende de cada situação. O que se pode verificar é que 

não há um índice de compactação bem estabelecido para as diferentes 

culturas. 

Schafer et aI. (1992), afirmaram que as pesquisas devem permitir 

uma futura relação entre compactação e sua associação com os fatores 

produtivos, de modo a propiciar uma maneira de manter-se num equilíbrio 

adequado conciliando produção e conservação dos recursos naturais. 

2.2 Fatores de influência da compactação 

A compactação do solo pode ser causada por características 

naturais, formando camadas mais densas, como movimento discriminado de 

partículas (argila) por processos pedogenéticos acelerados, que neste caso é 

classificado como adensamento, (Ri poli, 1985). 

Outra forma de compactação pode ocorrer pela reação do solo às 

pressões e cargas impostas por rodas, esteiras, ferramentas de mobilização 

e pisoteio de animais, como citam Chancellor (1977) e Gill & VanderBerg 

(1968). 

De acordo com Barros & Novais (1990), durante as operações 

florestais de colheita alguns distúrbios ao solo são comuns. A compactação 

inicia-se com o corte das árvores e seu impacto na queda, tendo 

continuidade nas operações subsequentes de colheita. 

Froehlich et aI. (1980), enfatizaram que a compactação causada 

pelas máquinas florestais, tinha maior intensidade próximo à superfície e 

decrescia rapidamente em profundidade, tendo detectado no estudo que a 

compactação média a 15 cm de profundidade foi 50% menor que a 5 cm. 
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De acordo com Stone & Ekwue (1993), a severidade da 

compactação do solo depende da magnitude e natureza da força 

compactante, teor de água no solo, textura, densidade inicial do solo, e a 

quantidade de matéria orgânica incorporada e em cobertura. Os principais 

fatores envolvidos nesta relação são classificados em duas categorias, sendo 

uma inerente às características do solo, como teor de água, textura, 

recalque, quantidade e distribuição de matéria orgânica. A outra refere-se às 

características das máquinas que podem influenciar na compactação, 

mencionando-se tipos de rodados, pressão de contato, dimensões dos 

pneus, pressão de inflagem e intensidade de tráfego. 

2.2.1 Teor de água 

Segundo Mantovani et aI. (1995), quanto maior o teor de água mais 

suscetível ficará o solo, sendo que a umidade mais crítica a favorecer a 

compactação corresponde aquela faixa próxima da capacidade de campo. 

A lubrificação das partículas sólidas pela água favorece o 

rearranjamento destas, no entanto quando o solo se encontra saturado, pode 

não ocorrer compactação por uma pressão aplicada num período curto de 

tempo. Assim, solos com alto teor de água, perto da saturação, estão 

sujeitos à excessivas tensões de cisalhamento e fluxo plástico e, portanto, 

menos suscetíveis à redução de poros do que aqueles com teor 

intermediário. De qualquer forma, altas pressões podem ter efeito 

compactante se aplicadas num período de tempo prolongado, 

(Chancellor,1977). 

Aust et aI. (1993) constataram que para condições de alto teor de 

água não houve aumentos significativos da compactação e que a densidade 

teve variações amortecidas. 

Segundo Froehlich (1977), pode-se considerar que a deformação do 

solo produzida pela primeira passada da máquina em condições de solo 

úmido, é equivalente aquela produzida após quatro passadas num solo seco. 
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Não há dúvidas que é possível reduzir o grau de compactação, 

estabelecendo-se níveis de teor de água no solo em que pode-se trafegar 

com as máquinas. No entanto, segundo o autor, mais importante é 

determinar os níveis aceitáveis de impacto para cada condição e gerenciá

las. 

Ohu et aI. (1986), mostraram que a incorporação de matéria 

orgânica alterou o nível de água do solo, com isso reduziram as tensões de 

cisalhamento para um mesmo nível de compactação. 

Outro fator influenciado pelo teor de água é a resistência à 

penetração que segundo Balastreire (1987), aumenta com a compactação, e 

que para um solo a uma dada densidade, a resistência será maior quanto 

menor o teor de água existente. Outro fator que influencia esta relação é a 

distribuição e tamanhos de partículas no solo. O autor ressalta que para 

solos de textura grosseira (arenosos) o coeficiente de atrito interno aumenta 

com a compactação para qualquer teor de água no solo. 

Seixas (1996), explica que com reduzido teor de água associado com 

maior densidade no solo a resistência à penetração aumenta 

consideravelmente. 

Voorhes (1977), verificou que um aumento na resistência do solo irá 

promover um desenvolvimento de raízes finas secundárias, favorecendo a 

absorção de nutrientes, e concorda neste sentido com os trabalhos 

realizados por Davis et aI. (1983) e Gonçalves (1994), os quais detectaram 

que para taxas mais elevadas de crescimento das raízes, menor era a 

densidade de raízes finas, enquanto que as maiores densidades de raízes 

finas foram encontradas nos sítios de solos menos férteis. Ripoli (1985), 

advertiu que um aumento excessivo na resistência do solo pode significar 

enrugamentos e torções nas raízes, dificultando a absorção e translocação 

da solução nutritiva. 
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2.2.2 Textura 

Segundo Chancellor (1977), a resposta do solo às pressões e 

tensões de cisalhamento aplicadas, depende da composição granulométrica 

e estabilidade dos agregados. Solos que contêm uma ampla distribuição de 

tamanhos de partículas, podem ter os espaços entre os poros maiores 

preenchidos por partículas menores, e o espaço entre estas, preenchidos 

novamente por partículas muito finas. As tensões de cisalhamento promovem 

um aumento de contato entre as partículas, favorecendo o aumento de 

densidade. O efeito da composição granulométrica na porosidade em que um 

solo pode ser compactado foi analisado por Bodman & Constantin (1965) os 

quais determinaram experimentalmente a compactação máxima, a partir de 

uma mistura de 80% de areia com 20% de silte, na qual se atinge uma 

proporção menor de porosidade do que se conseguiria com os materiais 

puros individualmente. 

A densidade máxima que um determinado solo pode atingir depende 

da granulometria, aqueles cuja textura está entre média a grossa e teores de 

silte menor que 40%, atingem valores mais altos de densidade se comparado 

aos solos de textura mais fina, os quais devido ao maior volume de 

microporos não podem ser compactados à densidades mais altas, e por 

apresentarem proporções de macropos limitantes, (Howard et aI., 1981 e 

Seixas, 1996). 

Taylor et aI. (1976) testaram pneus diagonais e radiais em sete tipos 

de solos e em cinco deles o radial apresentou melhor desempenho, 

justamente nos mais argilosos e texturados, comprovando que são estes 

também os mais susceptíveis à danos pelo tráfego de máquinas. 

Fernandes & Galloway (1987) verificaram a redução de macroporos 

(67% e 38%) e aumento de microporos (9% e 6%) para um solo argiloso e 

arenoso respectivamente, e atribuíram esse efeito diferenciado à diferença 

textural, sendo que o solo com maior teor de areia, resistiu mais às 

mudanças estruturais. 
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2.2.3 Recalque 

Segundo Mialhe (1993), recalque é a designação técnica com base 

no conceito de mecânica do solo. Trata-se do rebaixamento do leito de 

rolamento pelos rodados, causando uma redução de volume e macroporos, 

com expulsão do ar e/ou água neles existentes. 

O recalque é considerado por muitos autores o sulco formado no 

trilho do pneu. Pode ser relacionado com mobilidade da máquina, resistência 

ao rolamento dos pneus e com o grau de compactação, (Chancellor,1977; 

McLeod et aI., 1966; Taylor et aI., 1982 e 1989; VanderBerg & Gill, 1962; 

Wasterlund.1994 e Way et ai, 1995). 

Para McLeod et aI. (1966), o recalque é um indicador óbvio da 

compactação para várias condições de solo. Taylor et aI. (1976), encontrou 

menor recalque nos testes realizados em solo firme e seco. 

Segundo Chancellor (1977), a diminuição do volume de poros devida 

à compactação pelo tráfego de máquinas é aproximadamente igual ao 

volume do recalque produzido e que os sulcos mais largos resultam em 

compactação mais superficialmente se comparado aos mais estreitos. O 

método mais importante para evitar compactação pelo tráfego é restringir o 

uso de máquinas mais pesadas às condições de solo os quais estejam secos 

o suficiente de modo a deformarem o mínimo possível. Portanto, utilizando

se de máquinas mais leves e pneus mais largos visando a menor 

compactação é possível remover as camadas compactadas com uso de 

ferramentas de cultivo convencionais. 

Bekker (1960), desenvolveu a partir da equação proposta por 

Bernstein em 1913, um modelo relacionando a pressão aplicada e o 

conseqüente recalque. Mais recentemente alguns autores como Adam & 

Erbach (1995), têm utilizado este conceito para propor modelos de relação 

entre recalque e compactação. Estes autores desenvolveram uma equação 

para relacionar volume de recalque e profundidade de compactação em 
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termos do aumento de densidade do solo e validaram a equação com testes 

em laboratório simulando cargas aplicadas pelas máquinas no campo. 

McDonald et aI. (1995), verificaram que pneus de mesma largura 

podem formar diferentes profundidades de recalque se inflados à pressões 

diferentes, ou seja, pressões de enchimento maiores implicam em maiores 

profundidades de recalque. Em seu estudo, as configurações que mais 

causaram recalque do solo foram tanto pneus estreitos quanto largos. 

2.2.4 Matéria orgânica 

A quantidade de matéria orgânica no solo reduz os efeitos da 

compactação por aumentar a estabilidade dos agregados e por reter parte do 

teor de água. No entanto, não está claramente definido como a quantidade 

de matéria orgânica evita a compactação, mas sabe-se que devido à menor 

densidade das partículas orgânicas estas funcionam como um amortecedor 

das pressões aplicadas, (Ekwue & Stone,1995; Ohu et aI., 1986 e Stone & 

Ekwue, 1993). 

Fernandes & Galloway (1987), verificaram que a redução de 

porosidade total foi mais acentuada na profundidade de 10 a 20 cm do que a 

O a 10 em, e relacionam esse maior efeito de compactação nessa 

profundidade com o fato de todo o resíduo orgânico ter sido deixado na 

superfície, o qual proporcionou um efeito protetor contra o impacto das 

chuvas, evitou o contato direto do rodado e permitiu a recuperação da 

estrutura do solo. 

Wronski (1990) e Wronski & Humphreys (1994), concluíram que 

camadas de resíduos florestais proporcionaram uma redução significativa na 

formação de sulcos (recalque) e aumento na capacidade de suporte do solo. 

Para cada 10 kg/m2 de resíduo, colocados sobre outros 10 kg/m2
, houve um 

aumento na resistência do solo e dias úteis de trabalho em torno de 25%. 
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McMahon & Evanson (1994), estudaram o efeito de diferentes 

porcentagens de cobertura vegetal na redução da compactação do solo pelo 

tráfego de um "forwarder" em solo areno-siltoso. Utilizaram como cobertura 

material de desbaste de pinus e adicionaram nas parcelas camadas na 

proporção de 20 cm e 40 cm sendo comparadas às parcelas de controle. 

Concluíram que a cobertura vegetal reduziu o grau de compactação causado 

pelo tráfego da máquina, tendo menores incrementos de densidape do solo 

nas parcelas cobertas com maior porcentagem de material vegetal. Mesmo 

assim, detectaram incrementos de densidade na ordem de 16, 21 e 25% 

respectivamente para as parcelas com 20 cm, 40 cm e controle. Os valores 

encontrados não foram significativamente diferentes, mas indicam maior 

eficiência na redução do grau de compactação causada pela máquina, nas 

parcelas com maior porcentagem de cobertura vegetal. 

Seixas et aI. (1995), detectaram reduções significativas na 

compactação devido ao tráfego de um "forwarder" sobre camada de resíduos 

da colheita florestal. Coberturas de galhos e acículas na proporção de 10 a 

20 kg/m2 reduziram em média em 40% o incremento na densidade do solo, 

se comparado com parcelas sem camada de resíduos. 

A presença de resíduos da colheita de madeira nas trilhas dentro da 

floresta servem como elemento atenuante do nível de compactação do solo 

devido ao tráfego de máquinas. De acordo com Seixas et aI. (1998), a 

redução média observada no nível de compactação nos tratamentos com 

cobertura, medido através da densidade, em relação ao atingido no tráfego 

em contato direto com o solo foi de 56%. Os autores verificaram que os 

valores de resistência à penetração registraram uma compactação que pode 

ser prejudicial ao desenvolvimento das raízes e concluíram que para 

minimizar os efeitos de compactação o tráfego sobre os resíduos da colheita 

mostrou-se como alternativa viável. Outra alternativa sugerida foi de trocar os 

pneus veiculares de caminhão que equiparam a carreta, por pneus 

propriamente florestais, mais largos e com maior área de contato com o solo. 
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2.2.5 Carga e pressão média de contato 

Segundo Mialhe (1993), o primeiro ensaio de pneu num trator 

agrícola foi realizado em 1932 pelo próprio fabricante, tendo o sucesso desse 

teste determinado sua produção em escala para tratores. De 1935 a 1946, 

muitos ensaios de pneus foram realizados nos Estados Unidos, 

principalmente no Laboratório de Máquinas de Mobilização de Solo, em 

Auburn, Alabama, mas o efeito dos rodados no solo só passou a ser objeto 

de estudo na década de 50. 

As pressões exercidas na superfície do solo dependem das 

características do rodado e do solo. Esta distribuição de pressão, está em 

função do modo como esta pressão é aplicada na superfície e em menor 

escala das características físicas do solo, (Chancellor,1977 e VandenBerg & 

Gill,1962). 

As pressões normais à superfície de compressão, têm uma 

tendência de se concentrarem ao redor do eixo vertical abaixo do centro da 

carga aplicada. Esta tendência é tanto maior quanto maior for a plasticidade 

do solo devido ao aumento do teor de água, e coesão dependente do teor de 

argila. Por causa desta tendência, os valores de pressão a 30 cm abaixo da 

superfície, podem ser 50% maior para um solo macio e plástico e 35% menor 

para um solo duro e resistente se comparado a um solo normal, 

(Sõhne,1958). 

Gill & VandenBerg (1968), consideraram que em solo firme o pneu 

deforma mais que o solo, enquanto que em solos soltos ambos deformam, 

primeiramente o solo e depois o pneu. Verificaram que para solos arenosos e 

firmes houve pequena deformação e altos picos de pressão, já para solo 

solto, houve uma maior deformação, produzindo sulcos profundos, e não 

ocorreu altos picos de pressão. Os picos de pressão registrados pelas 

células de carga para solo solto, não representaram as pressões de inflagem 

dos pneus. As leituras máximas foram obtidas na frente do pneu para solo já 
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compactado. Nas laterais do pneu, a variação da tensão se deu pela 

flexibilidade da carcaça. 

Segundo Chancellor (1977), a pressão exercida na superfície é igual 

ao peso total aplicado dividido pela área de contato entre o solo e o pneu. 

Cada tipo de rodado aplica uma dada carga de modo particular e com 

pressão de contato característica. Esta carga pode ser distribuída de 

diversas formas na superfície, como pneus simples estreitos, pneus duplos, 

pneus largos de baixa pressão e esteiras. Segundo Soane et a!. (1981), a 

compactação sob os rodados está em função das características dos 

mesmos, como carga no eixo, dimensões, pressão de inflagem, patinamento, 

velocidade de deslocamento e número de passadas. Os valores de pressão 

entre o solo e o pneu podem variar de 1 a 5 vezes a pressão com que o pneu 

se encontra inflado. 

S6hne (1958) e McLeod et aI. (1966), afirmaram que, dependendo 

das características do solo e também do pneu, se for considerado apenas a 

face lisa do pneu, as forças que atuarão sobre o solo serão menores se 

comparadas à pressão que as garras exercem. Burt et aI. (1990), 

detectaram que as tensões normais na interface solo - pneu não são 

uniformes ao longo da seção transversal do pneu e ao longo do perfil do 

solo. Os valores de pico das pressões normais foram 4 a 5 vezes maiores 

que a pressão em que o pneu estava inflado. Smith & Burcham (1994), 

registraram valores 3,5 a 12,5 vezes maior em seu estudo para pneu 

específico para o uso florestal. 

Hammel (1994), ao estudar a distribuição das tensões sob pneus 

com garra do tipo Trelleborg 500 160 - 26,5 calibrado a 80 kPa (12 psi) e 

19 kN de carga no eixo, determinou a área de contato apenas das garras em 

superfície rígida considerando a soma das pequenas áreas como a efetiva de 

contato com o solo. Considerou que as deformações observadas estavam 

relacionadas com mudanças de propriedades físicas do solo e em função 

das tensões aplicadas e tempo de ação destas. Os valores de tensão 
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máxima atingidos foram da ordem de 108 kPa a 5 cm e 85 kPa a 25 cm de 

profundidade. 

Segundo Soane et aI. (1981), com relação à máquina existem três 

fatores iniciais que podem ser variados independentemente, que são carga 

no eixo, dimensão do pneu e pressão de inflagem. Ajustando-se essas 

variáveis pode-se aumentar ou diminuir a pressão média de contato. 

Existem dois aspectos a serem considerados com relação à carga no 

eixo nos estudos de compactação. O primeiro é a influência da carga na 

pressão média de contato sobre o padrão de compactação. Com o aumento 

de carga sobre a roda há a deflexão da carcaça, como uma maneira de 

manter constante a pressão média de contato, no entanto esta não responde 

linearmente com a carga e tem ação limitada. O segundo aspecto é que para 

altas cargas no eixo a reação no solo pode atingir grandes extensões. A 

pressão em profundidade é determinada pela carga total no eixo, 

(Chancellor, 1977 e Sbhne,1958). 

Taylor et aI. (1980 e 1989), preocupados com as conseqüências que 

tratores mais pesados poderiam trazer ao solo em termos de compactação 

em profundidade, estudaram duas configurações de rodados, um rodado 

duplo com pneus estreitos convencional de 96,5 cm de largura e outro 

rodado simples com pneu mais largo que o convencional com 106,6 cm de 

largura, solicitados com mesma carga no eixo para duas situações de solo: 

(a) uma com camada compactada simulando efeitos de aração por anos 

consecutivos e (b) outra com densidade uniforme ao longo do perfil. Como 

resultado, encontraram que o rodado com pneu mais largo apresentou 

superfície de contato 20% maior, reduzindo desta maneira as pressões sobre 

o solo. No entanto, a carga no eixo foi o fator de maior influência na 

compactação em profundidades de 18 a 50 cm. Não houve diferenças 

significativas das tensões medidas no solo para os dois tipos de rodados, 

pois não foram afetadas significativamente pela pressão de contato. 
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Trabalhos semelhantes foram feitos por outros autores testando 

várias configurações de pneus e rodados, variando-se a pressão de contato, 

concluindo que a compactação em profundidade é função primeiramente da 

carga total aplicada, e em menor grau de influência, da pressão de inflagem 

dos pneus, assim como da pressão de contato solo - pneu. O aumento da 

área de contato não diminuiu a compactação considerando-se o perfil em 

profundidade. O incremento na densidade assim como dos valores de índice 

de cone foram influenciados pela área de contato evidenciando que o rodado 

com reduzida pressão de contato compactou em superfície um grande 

volume de solo, mas em menor intensidade, (Bailey et al.,1993; Erbach & 

Knoll, 1992; McOonald et aI., 1996; Taylor et al,1976 e 1982). 

8édard et aI. (1997), estudaram a compactação produzida pelo uso 

de carretas com pneus estreitos e largos, bem como eixos duplos e triplos 

em tandem e concluíram que nenhuma das configurações foi eficiente para 

minimizar a compactação na situação com carga transportada de 150 kN, a 

situação mais favorável foi a com carga de 95,5 kN e uma pressão de 

contato de 73 kPa. 

Mellgren & Heidersdorf (1984), consideram que a pressão de contato 

ideal deve estar em torno de 35 kPa, e afirmaram que "skidders" com pneus 

estreitos ultrapassam os 50 kPa mesmo estando vazios, causando um 

impacto negativo à zona de raízes. 

Wood et aI. (1990), trabalharam com três diferentes configurações de 

pneus num trator 4x2 com tração dianteira auxiliar, e mediram as 

características físicas do solo até 50 cm de profundidade. Foram encontradas 

mudanças significativas destas características devido à carga no eixo a partir 

de 25 - 30 cm. No entanto, o trator com 64 kN de peso, não produziu 

compactação excessiva se comparado à um veículo de 270 kN. Os rodados 

simples e duplos causaram os mesmos efeitos em profundidade, sendo que 

para o pneu de alta flutuação não foi detectado efeitos negativos de danos 

ao solo. 
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Wasterlund (1994), afirmou que os danos ocorrem decorrente da 

pressão exercida pelas máquinas e sua movimentação. De acordo com 

dados preliminares, os níveis de pressão de contato solo - pneu não devem 

ultrapassar valores entre 50 a 60 kPa , com uma profundidade máxima do 

sulco de 2,5 cm. Valores acima de 90 kPa são considerados altos pelo autor, 

que obteve esses valores de acordo com a fórmula: 

Pc - w 
- r*/ 

Onde: 

Pc = pressão de contato (kPa) 

W = carga por roda (kN), 

r = raio do pneu (m) e 

I = largura do pneu (m). 

(1 ) 

A fórmula pode ser utilizada, segundo o autor, para fazer 

comparações entre diferentes configurações de pneus e analisar o potencial 

de dano que um determinado equipamento possa trazer ao solo. A pressão 

de contato é a carga distribuída sobre a área de contato solo - pneu, sendo a 

carga obtida pelos dados ponderais no catálogo da máquina, e a área de 

contato em função das dimensões do rodado e deflexão da carcaça. 

Ainda segundo o mesmo autor, pneus mais largos têm como 

vantagem melhor distribuição das forças aplicadas ao solo, reduzindo a 

pressão por área e aumentando a capacidade de tração e de transpor 

obstáculos. No entanto, apresentam como desvantagem, o maior "arrasto" 

dos pneus nas curvas, causando maior rompimento de solo. De acordo com 

Way et a!. (1997), pode-se reduzir os efeitos da compactação se forem 

minimizadas as cargas transportadas e se os pneus forem inflados na 

pressão correta. 
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2.2.6 Pressão de inflagem 

De acordo com Mialhe (1993), inflagem é o termo técnico para 

designar a pressão sob a qual o pneu é inflado, sendo o substituto para o 

termo "pressão de inflação" empregado por alguns fabricantes a partir da 

tradução "inflation pressure". Entretanto, a palavra "inflação" tem sentido 

técnico bastante específico em Economia e seu significado léxico não reflete 

adequadamente a qualificação que se queira dar à uma pressão. 

O termo "pressão de inflação" foi utilizado por Lanças & Upadhyaya 

(1997) num guia para seleção correta da pressão de ar para pneus radiais. 

Seixas (1997), utiliza o termo pressão de insuflagem em trabalho 

semelhante. Ambos relacionam a pressão de ar nos pneus com a carga 

aplicada à roda ou lastro adicionado, de modo a estabelecer a pressão 

correta em que os pneus devem ser calibrados para evitar o efeito 

compactante. Milan (1986 e 1996), também utilizou o termo pressão de 

insuflagem em seus trabalhos. 

Na avaliação de impactos da colheita de madeira ao solo, Seixas 

(1996) utiliza o termo "pressão de inflagem". Assim, tem-se verificado que os 

termos mais aceitos são pressão de inflagem e pressão de insuflagem, 

ambos corretos do ponto de vista técnico. Existe a possibilidade do termo 

"pressão de enchimento" do pneu, mas trata-se de uma designação menos 

freqüente na literatura. 

Sauder (1985), utilizou pneus inflados a 83 e 55 kPa em seu 

experimento, indicando serem valores possíveis de se trabalhar 

proporcionando tração, além de conforto ao operador, reduzindo solavancos 

ao trafegar sem carga. 

Calibrar os pneus nas pressões corretas resulta em significativa 

economia de tempo, dinheiro e minimiza problemas com compactação do 

solo, além de reduzir os impactos causados pelas irregularidades do terreno, 

(Upadhyaya & Lanças, 1994 e Wood & Mangione, 1992). 
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Foltz & Burroughs (1991), estudaram os efeitos da pressão em que 

os pneus podem ser calibrados e a quantidade de sedimentos transportados 

de uma estrada florestal pelas águas da chuva, e chegaram a conclusão de 

que os pneus calibrados nas pressões mais baixas reduziram a profundidade 

do sulco no rastro dos caminhões nas condições de alta umidade do solo. A 

deposição de sedimentos em cursos d'água adjacentes foi em média 2,2 

vezes maior para o tratamento com pneus calibrados com pressão mais alta. 

O estudo indica claramente que o uso de pneus calibrados com pressões 

reduzidas teve reduções significativas dos impactos negativos ao solo. 

De acordo com Bailey et aI. (1991), os picos de pressão no solo 

aumentaram proporcionalmente com a pressão de inflagem, sugerindo que 

esta não deva ser ignorada nos estudos de compactação, sendo mais 

importante em solos arenosos que em argilosos. 

Jones & Smith (1991) e Upadhyaya & Lanças (1994), concluíram que 

utilizando pressões dos pneus a níveis mínimos, de acordo com a carga no 

eixo, podem-se obter ganhos de tração na ordem de 34% em solos arenosos 

e 17% nos argilosos, com aumento da produtividade, economia de 

combustível e significantes reduções de custos e tempo, reduzindo os 

problemas conseqüentes da compactação do solo. 

Wood & Magione (1992) testaram em práticas de campo, tratores 

4x4 e 4x2 em mesmas condições de solo, e compararam duas pressões de 

infiagem nos pneus: 97 kPa (14 psi), recomendado pelo fabricante e 165 kPa 

(24 psi), normalmente utilizados pelos agricultores americanos. Para o trator 

4x4 com pneus calibrados na pressão correta de 97 kPa (14 psi), se 

comparado com aquele com pneus calibrados a 165 kPa (24 psi), as 

vantagens foram economia na ordem de 8% de combustível e 4% mais de 

capacidade operacional em função do menor patinamento. Para tratores 4x2 

as vantagens comparativas foram 26% mais de economia de combustível e 

11 % mais de capacidade operacional. 



Segundo Wasterlund (1994), a combinação de pneus calibrados com 

altas pressões, grandes forças de tração e arrasto das rodas aumenta 

substancialmente os danos ao solo. Estes danos serão tanto maiores quanto 

maior o teor de água no momento em que as operações estiverem sendo 

realizadas. 

Pode-se verificar que a pressão de ar nos pneus tem maior influência 

no que se refere aos parâmetros de desempenho tratório (eficiência de 

tração, patinamento, resistência ao rolamento), economia de combustível, 

redução do recalque, conforto ao operador, e minimização dos danos ao 

solo, que propriamente em efeito compactante, (Bailey et aI., 1991; Burt et 

al.,1982; Goldsack,1988; Jones & Smith, 1991; Lyne et a!., 1984; Raper et 

al.,1995; Taylor & Burt, 1974 e Wood & Magione,1992). 

A maior pressão de ar nos pneus implica em maiores valores de 

índice de cone (Ie), como verificado por Upadhyaya & Lanças (1994), que 

mediu o le ao lado e na linha de tráfego de um trator 4x4 em duas 

profundidades: 0-20 cm e abaixo de 20 cm. Na profundidade de 0-20 em, 

encontrou um aumento no le de 23,4% na linha trafegada com pneus na 

pressão correta de 105 kPa (15 psi) e 119,4% para a linha trafegada com 

pneus inflados a 165 kPa (24 psi). Abaixo de 20 cm não foi detectado 

aumento de le na linha trafegada com pneus na pressão correta e houve 

aumento de 25% para a linha trafegada com pneus inflados a 165 kPa (24 

psi). A magnitude dos valores de le na profundidade de 0-20 cm variou de 

665 a 3500 kPa (326%). 
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2.2.7 Dimensões dos pneus 

Já em 1966, preocupados com os efeitos que a compactação poderia 

causar às culturas agrícolas, McLeod et aI. (1966) testaram três 

configurações básicas, sendo pneus simples, pneu duplo e outro extra largo 

de baixa pressão, concluindo que em termos de danos ao solo e pressões 

verticais os que menos causaram compactação foram em ordem crescente o 

de baixa pressão, pneu duplo e simples. 

Uma das práticas mais comuns para reduzir a compactação é o 

correto dimensionamento dos rodados, de modo a distribuir o peso da 

máquina sobre uma maior superfície. Aumentando-se o diâmetro e/ou a 

largura do pneu, aumenta-se a área de contato. O aumento em largura não 

tem necessariamente melhor efeito que o aumento em diâmetro. Áreas de 

contato estreitas e longas proporcionam, na maioria dos casos, melhor 

eficiência de mobilidade se comparada à áreas largas e curtas. Assim, 

aumentando-se o diâmetro de uma roda tem-se maior eficiência, mas este 

aumento é limitado por questões dimensionais dos equipamentos e de 

estabilidade, (Mellgren & Heidersdorf, 1984 e Sauder,1985). 

Muitas pesquisas têm sido conduzidas com o objetivo de analisar 

quais os efeitos que pneus de dimensões diferentes podem causar e a 

relação com compactação do solo. Klaas (1988), enfocou que os pneus 

específicos para uso florestal têm apresentado rápida evolução e 

melhoraram em 60% no que tange à resistência à perfuração por farpas nas 

laterais dos pneus, proporcionando maior confiabilidade ao conjunto rodante 

e evitando-se paradas freqüentes para manutenção. Ainda segundo o autor 

a área de contato solo - pneu para os mais largos é de 3057 cm2 contra 

2257 cm2 dos convencionais, sem com isso representar aumento excessivo 

na bitola total do trator, se comparado com a opção de rodados duplos. 
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o primeiro ponto unânime entre os autores é que pneus radiais são 

superiores no que se refere à máxima capacidade de tração com mínimos 

impactos ao solo e ao operador, (McLeod et aI., 1966; Taylor et aI., 1976; 

Upadhyaya & Lanças, 1994 e Wood et aI., 1990). 

No setor florestal os testes de pneus especialmente mais largos 

começaram na década de 80, no Canadá, em função dos distúrbios 

ocasionados no solo pelo uso dos pneus estreitos. O uso desses pneus mais 

largos denominados por ultra baixa pressão, baixa pressão & alta flutuação 

tem como proposta diminuir o recalque e danos ao solo, além de, com a 

menor pressão de inflagem, aumentar a área de contato, estabilidade da 

máquina e produtividade, (Mellgren & Heidersdorf, 1984; Sauder,1985 e 

Yong, 1992). 

Mellgren & Heidersdorf (1984) relataram testes comparativos entre 

pneus estreitos e pneus de alta flutuação feitos durante quatro anos para as 

condições de solo frágil e úmido no verão canadense e encontraram muitas 

vantagens a favor dos pneus mais largos, incluindo aumentos de 

produtividade na ordem de 60%, redução de 40% no consumo de 

combustível e menores danos ao solo. Um trabalho comparativo entre pneu 

convencional e alta flutuação de 62 e 76 cm de largura respectivamente com 

36,5 kN de carga no eixo, mostrou que o mais largo teve uma área de 

contato 22% maior reduzindo significativamente as pressões na superfície 

em relação ao convencional, mas as pressões foram iguais de 18 a 50 cm de 

profundidade, (Taylor & Burt, 1984). 

Yong (1992), fez um levantamento de campo detalhado comparando 

pneus largos com pneu estreito no período de 88 a 90. Os dados revelaram 9 

a 12% mais de produtividade e 50 % menos de distúrbio ao solo com o uso 

de pneus mais largos nas condições de alto teor de água no verão. 
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2.2.8 Intensidade de tráfego 

As principais forças causadoras da compactação em solo sob 

culturas florestais originam-se pelo tráfego das máquinas utilizadas nas 

atividades de manejo e colheita da madeira, como cita Seixas (1996). Essas 

pressões aplicadas sobre a superfície do solo são distribuídas ao longo do 

perfil em função das tensões e deformações em maior ou menor escala de 

acordo com as características físicas do solo, (Gil! & VanderBerg, 1968). 

Como a reação do solo é diferenciada para intensidade e duração da 

pressão aplicada, a primeira passada é a que ocasiona a maior parte dos 

distúrbios ao solo, no entanto este impacto irá depender das condições 

iniciais do solo e sua resistência. Solos soltos terão maiores incrementos de 

densidade do que solos firmes. (Soane et aI., 1981 ) 

Jakobsen (1993), verificou que os efeitos do tráfego de máquinas 

numa floresta de eucaliptos foram detectados 32 anos após a última 

intervenção. Os dados mostraram que os valores de densidade do solo nas 

áreas trafegadas foram estatisticamente superiores aos obtidos na área não 

trafegada considerando-se a camada de O a 30 cm de profundidade. 

Um pneu diagonal com medidas 345 x 965 mm (13.6 x 38") e 

calibrado na pressão de 152 kPa (22 psi) foi testado em três tipos de solo 

solto passando-se no mesmo local quatro vezes e medindo-se a tração e 

mudanças das propriedades físicas destes solos. Concluiu-se que 75% do 

incremento total de densidade ocorreu na primeira passada da roda, (Taylor 

et aI., 1982). 

De acordo com Froelich (1980), pelo menos 60% do aumento 

máximo ocorrido para a densidade em uma trilha, cujo tráfego superou vinte 

passadas, ocorreram com as primeiras 6 passadas. O incremento médio de 

densidade a 20 cm de profundidade, variou de 9 a 16%. 
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Coleti & Demattê (1982), verificaram que a tendência dos valores de 

densidade do solo é aumentar com a intensidade do tráfego, sendo que 

aproximadamente 50 a 60% da compactação do solo se manifestaram com 

as primeiras passadas e portanto deve-se evitar tráfego desnecessário 

dentro do talhão. Outros autores também verificaram este comportamento do 

tráfego e seus efeitos cumulativos na compactação, concluindo-se de modo 

geral que a maior parte da compactação total em uma trilha de arraste 

ocorre nas primeiras passadas de uma máquina, (Froehlich & McNabb, 

1983; Hatchell, 1970; Koger et aI., 1985). 

Burger et aI. (1988) e Aust et aI. (1993), em seus estudos, 

compararam os efeitos de tamanho dos pneus e intensidade de tráfego nas 

propriedades físicas do solo, e concluíram que a intensidade de tráfego teve 

maior influência que o tamanho de pneus. 

Aust et aI. (1993), avaliaram o impacto causado ao solo por sete 

tipos de pneus em quatro níveis de tráfego, O, 1, 3 e 7 passadas. Na 

condição de umidade próxima a capacidade de campo não foi detectado 

grandes vantagens para os pneus mais largos. Entretanto, constataram que 

houve um aumento proporcional dos distúrbios ao solo com o aumento do 

nível de tráfego, sendo a primeira passada a que provocou maior variação de 

densidade do solo, concluindo-se então que o fator de maior influência foi o 

nível de tráfego. 

2.3 Dinâmica do Solo 

A distribuição e magnitude das pressões e tensões de cisalhamento 

sobre uma área de contato estabelece a capacidade de um rodado para 

desenvolver máxima tração com mínima compactação do solo. Para melhor 

conhecimento dos fatores que afetam a distribuição de tensões são 

necessários os conceitos de Dinâmica do Solo, (VanderBerg & Gill, 1962). 
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A Dinâmica do Solo pode ser definida como a relação entre forças 

que são aplicadas e a reação do solo, essa reação é associada às tensões 

no solo e sua distribuição. 

O início dos estudos de Dinâmica do Solo ocorreu com uma tese nos 

Estados Unidos de E.A.White em 1918 sobre a ação de um arado e a partir 

de 1920 começaram os trabalhos nesta área especificamente. Mas somente 

após 1930, e a partir da Segunda Guerra Mundial, é que os trabalhos tiveram 

maior ênfase e finalmente a partir de 1950, juntamente com os estudos sobre 

pneus, a Dinâmica do Solo se firmou como área de pesquisa e foram feitas 

as primeiras padronizações de metodologias entre os diversos centros de 

pesquisa, (Balastreire, 1987 e Gill & VanderBerg,1968). 

Os conceitos de tensão e deformação são fundamentais, juntamente 

com as teorias de elasticidade e plasticidade, originadas no campo da 

Resistência dos Materiais e utilizadas na Dinâmica do Solo, para se 

estabelecer as bases teóricas dos fenômenos de reação do solo às pressões 

impostas, como no caso dos rodados das máquinas, (Mialhe,1993). 

A primeira aproximação do modelo de distribuição das tensões 

segundo Gill & VanderBerg (1968), foi feita com um sistema de equação 

diferencial por Boussinesq em 1885, considerando uma carga pontual 

vertical. O solo foi idealizado como isotrópico e elástico de acordo com a lei 

de Hooke e no entanto a descrição não foi satisfatória para o solo com sua 

variação natural do teor de água e densidade. Isto levou Frõhlich em 1934 a 

introduzir um fator de concentração considerando-se o grau de resistência do 

solo, que também em condições de campo não representou o 

comportamento real do solo, mas tem sido muito utilizado como base para 

modelos mais atuais, que podem ser associados com o uso do método de 

elementos finitos para determinar o comportamento do solo, (Hammel, 1994). 

D\NYer & Heigo (1984), ao testarem pneus de diferentes medidas, 

verificaram que o modelo para predizer o comportamento dos pneus baseado 

no IC (índice de cone), não foi satisfatório para os pneus largos. Segundo os 
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autores, o modelo deve ter sido proposto inicialmente para uma relação 

largura/diâmetro dos pneus tradicionais. 

2.4 Atenuação dos efeitos da compactação 

Diversas medidas para atenuar e até prevenir os efeitos nocivos da 

compactação têm sido sugeridas, como: aumento do diâmetro e largura dos 

pneus, rodados duplos, melhor distribuição do peso da máquina, redução da 

pressão de contato solo - pneu, menor pressão de ar no pneu, restrição de 

tráfego em áreas úmidas e trafegar sobre camada de resíduos (casca e 

galhos), (Burger et al.,1988; Ekwue & Stone,1995; Lanças & Upadhyaya, 

1997; Raghavan et al.,1995; Seixas et al.,1995; Seixas, 1997; Stone & 

Ekwue,1993 e VandenBerg & Gill,1962). 

Burger et aI. (1988) e Aust et aI. (1995) enfatizaram que o uso de 

pneus largos não pode ser o único meio de evitar degradação do solo, pneus 

largos podem promover dependendo do caso, aumento de produtividade e 

redução dos distúrbios na superfície do solo, mas não elimina a necessidade 

de se fazer um estudo detalhado de impacto ambiental e planificação antes 

da colheita para a área em questão. 

Pneus mais largos são indicados por Aust et aI. (1995) para 

minimizar a compactação do solo, concluindo que a vantagem de um pneu 

de 127 cm de largura sobre pneu estreito foi devido à maior área de contato, 

resultando menor influência na densidade e na porosidade do solo. Afirma no 

entanto ser importante o dimensionamento de máquinas ao sistema utilizado. 

Yong (1992), ao comparar pneus largos com estreitos, concluiu que 

pneus mais largos proporcionam, entre outras vantagens, maior conforto, 

segurança e maior alcance nas áreas de difícil acesso, as quais considerou 

suficientes para se adota-los como superiores para as operações florestais. 

Com menor distúrbio ao solo o autor considerou ainda, que menor serão os 

problemas com compactação, erosão e degradação ambiental. Maiores 

serão as vantagens quanto mais limitantes forem as condições de colheita. 
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Segundo Sauder (1985), deve-se programar as operações, planejar a 

locação dos carreadores, e treinar os operadores, para minimizar os 

impactos ambientais. Deve-se levar em conta as operações subsequentes à 

colheita, como preparo especial do solo nas linhas trafegadas. O autor afirma 

ainda, que os cuidados para minimizar os impactos ambientais da colheita 

devem ser observados testando-se quais os impactos causados pelos 

diferentes sistemas, buscando configurações de máquinas e pneus que 

evitem danos ao solo. 

Schilling (1993) ressalta que todos os avanços tecnológicos de 

máquinas e pneus para evitar impactos ambientais negativos e conduzir as 

florestas com bom crescimento, serão em vão se não for considerada a 

questão de treinamento e conscientização dos operadores. 

2.5 Estimativa da compactação 

Compactação pode ser estimada por diversos parâmetros, no 

entanto todos são indiretos como porosidade, condutividade hidráulica, 

infiltração, resistência à penetração e densidade do solo, (Balastreire,1987; 

Chancellor, 1977 e Gracen & Sands, 1980). 

McLeod et aI. (1966), utilizaram densidade e resistência à penetração 

verificando os efeitos comparativos destes parâmetros com as pressões 

aplicadas e seus efeitos em profundidade, no entanto encontraram uma 

variabilidade muito alta dos valores de densidade e não a relacionaram com 

os demais parâmetros. Taylor & Burt (1974), coletaram amostras a 5 cm de 

profundidade no rastro de três tipos de rodados, em caixas de solo para teste 

em condições controladas, verificaram que a densidade do solo teve 

incrementos maiores no rastro de pneu convencional que para esteiras em 

todas as condições testadas. 
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Muitos autores têm utilizado como principais parâmetros, 

principalmente a densidade do solo e o índice de cone ao avaliarem o efeito 

compactante de tipos e dimensões de pneus e níveis de tráfego, (Bailey et 

aI., 1993; Erbach & Knoll, 1992; Novak et aI., 1992; Perumpral, 1987; Raper 

et aI., 1995; Seixas et aI., 1995 e Wood et aI., 1990). 

Daniel et aI. (1993), encontraram comportamento diferenciado do 

solo em termos de resistência à penetração em diferentes locais (com 

tráfego, entre tráfego e sem tráfego) mostrando que a resistência à 

penetração foi maior nos locais com tráfego e menor onde não houve a 

passagem dos pneus. Concluem que a resistência à penetração mostrou ser 

um parâmetro considerável ao se mensurar camadas compactadas no 

controle de tráfego. 

Segundo Stolf (1990), os dados do penetrômetro de impacto podem 

ser expressos em impactos / dm ou kgf / cm2
. Porém, a variável impacto / dm 

não é uma unidade de resistência, e sim de condutância função inversa da 

resistência, não sendo possível manipulá-Ia (média, análise estatística etc.). 

É necessário fazer-se a conversão através de alguma fórmula. Sendo assim, 

o autor, no que se refere ao tipo de penetrômetro a ser utilizado na avaliação 

de resistência à penetração de um determinado solo, avaliou as quatro 

principais fórmulas empregadas na engenharia civil para transformação dos 

dados de penetrômetro de impacto (n o de impactos / penetração) em força 

por unidade de área: a de Sanders, a dos holandeses, a de Brix e a dos 

holandeses modificada e comparou com os dados obtidos com o 

penetrômetro convencional de mola. O autor variou no teste a massa de 

impacto do penetrômetro, a granulometria e dureza do solo. 

Ainda segundo o autor, as fórmulas de Sanders, de Brix e a dos 

holandeses têm como objetivo determinar a resistência dinâmica do solo, ou 

seja, a resistência média que efetivamente a ponta de penetração encontra 

no seu rápido avanço característico dos penetrômetros de impacto. 



A diferença entre a resistência dinâmica da estática (penetrômetro 

convencional de mola) aumenta com a resistência e elasticidade do solo. 

Assim, a melhor fórmula é aquela que gera valores de resistência dinâmica 

próximos aos da estática em solo arenoso e também em solo argiloso, 

devendo ser praticamente constantes, independente da massa de impacto 

adotada. Concluiu que a melhor fórmula de conversão para estimativa do 

índice de cone é a dos holandeses. 

A variabilidade espacial das propriedades físicas do solo é um sério 

problema na análise e interpretação dos dados de índice de cone, este 

parâmetro requer alto número de repetições e deve estar associado com o 

teor de água no solo no momento das medições, (Ayers & Perumpral, 1982; 

Perumpral, 1987 e Yasin et al.,1993). 

Diferenças de densidade foram usadas por Adam & Erbarch (1995) 

para determinar a profundidade em que as pressões aplicadas causaram 

compactação significativa. Também Way (1995), ao testar pneus com 

diferentes horas de uso utilizou densidade e resistência à penetração para 

avaliar estas diferenças, verificando que para solo arenoso o pneu meia vida 

proporcionou aumentos significativos de densidade em relação aos demais. 

De acordo com King & Haines (1979), o incremento na densidade do 

solo é maior próximo da superfície e menor abaixo dos 20 cm de 

profundidade. 

Fenner (1996) ao comparar a intensidade de danos às propriedades 

físicas do solo decorrentes do tráfego de máquinas durante a extração da 

madeira, também utilizou como parâmetros densidade do solo e resistência à 

penetração. O trabalho relata aumento de resistência nos primeiros 20 cm de 

profundidade e aumento da densidade de 0,15 g/cm3 após nove passagens 

da máquina. 



3 METODOLOGIA 

3.1 Material 

Neste trabalho foi utilizado um equipamento denominado trator auto 

carregável (T.A.) composto por trator agrícola 4x2 com tração dianteira 

auxiliar (t.d.a.) com cerca de 80 kW de potência e carreta de dois eixos em 

tandem com grua para carregamento. 

A carreta foi equipada com dois tipos de pneus, primeiramente o 

estreito com 20 cm de largura (11.00 - 22") e depois o largo com 50 cm de 

largura (500/ 50 - 22.5"). 

Martelo deslizante "AMS" para amostras indeformadas de solo, anéis 

metálicos, tampas plásticas, canetas para retroprojetor, pá, canivete. 

penetrômetro de impacto, estufa para secagem das amostras, balança. 

sacos de papel e bandejas. 

Descrição da área 

Para realização do presente estudo foi escolhido um plantio 

comercial de Euca/yptus grandis no município de Botucatu, Estado de São 

Paulo, Latitude 22"56' e Longitude 48°27'. 

O clima da região é classificado, de acordo com Kóppen, como 

sendo do tipo Cfa. O tipo Cfa é mesotérmico. de inverno seco, com 

temperatura média do mês mais frio (julho) inferior a 18°C, a do mês mais 

quente (janeiro) superior a 22"C e o total de chuvas do mês mais seco 

ultrapassa 30 mm. A precipitação média da área é de 1430 mm por ano. 



o tipo de solo é AQ areia quartzosa de origem sedimentária. relevo 

local suave ondulado e, a composição granulométrica do solo nas parcelas, 

de acordo com a análise textural, em média é composto por 81 A7 % de 

areia, 4,74 % de silte e 13,78 % de argila. A classificação do solo está de 

acordo com as normas apresentadas por Camargo et aI. (1987). 

O povoamento de Euca/yptus grandis encontrava-se na fase de 

segundo corte, espaçamento inicial de 3,0 x 1,5 m e com cepas variando de 

12 a 25 em de altura. As parcelas experimentais foram instaladas em abril de 

1997. 

A variação da quantidade e distribuição irregular do resíduo existente 

nas parcelas, poderiam ser fatores de variação indesejável nos tratamentos. 

Não sendo esta, objeto principal de estudo e visando maior controle local, foi 

realizado o experimento apenas na condição sem camada de resíduo. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Descrição das operações de colheita da madeira 

As operações de colheita podem ser divididas em três etapas 

fundamentais, sendo: corte, descasque e transporte. Cada uma delas foi 

realizada por empresas diferentes de prestação de serviço. 

As árvores foram cortadas com motosserras em toras de 2,4 m, 

descascadas mecanicamente e dispostas em faixas ao longo do talhão. O 

transporte primário foi efetuado após duas semanas para que o excesso de 

água fosse removido, reduzindo-se desta maneira a carga transportada por 

viagem. 
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Corte: compreende também o desgalhe e traçamento. O conjunto de 

quatro linhas de árvores é denominado "eito" de corte, onde o operador de 

motosserra corta as árvores das linhas 1 e 4, direcionando-as de modo a 

distribuir a galhada na "rua" central do eito, entre as linhas 2 e 3. 

Nas linhas 2 e 3 as árvores são cortadas e direcionadas para cada rua 

dos "eitos" adjacentes. (Figura 1) 

Formam-se desta maneira ruas de madeira e de galhos alternadas. 

(a) (b) 
Figura 1: Esquema do sistema de corte (a) e vista geral da área (b) 
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Descasque: realizado por um descascador de tambor rotativo acoplado 

a um trator agrícola, cuja operação foi descascar toda a madeira destinada à 

celulose e movê-Ia para um dos lados do eito, deixando-a separada da 

madeira mais fina. (Figura 2) 

Transporte: a finalidade é remover toda a madeira de dentro dos talhões 

e depositá-Ia em pilhas ao longo dos carreadores. Essa operação, chamada 

de remoção, é realizada pelo trator auto carregável, sendo este equipamento 

utilizado no estudo. (Figura 3) 

(a) (b) 
Figura 2: Descasque com tambor rotativo (a) e madeira descascada (b) 

(a) (b) 
Figura 3: Carreta com pneus largos (a) e detalhe com pneus estreitos (b) 
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3.2.2 Amostragem 

Foram coletadas amostras não deformadas de solo com um martelo 

AMS e anéis metálicos de 50,8 mm (2") de diâmetro por 50,8 mm (2") de 

altura. Para cada parcela foram obtidas vinte (20) amostras para densidade, 

sendo dez (10) no rastro direito do trator e outras dez no rastro esquerdo, 

sendo cinco (5) amostras na primeira camada de 5 a 10 cm de profundidade 

e outras cinco na segunda camada de 12,5 a 17,5 cm de profundidade. 

1 

-,...-

X Ox Ox x 

X O O x x x 
E 

x O O x 
x x X 

O O x 
x x 

x Ox Ox x 
'--

Figura 4: Representação esquemática dos locais de amostragem para índice de 

cone (x) e densidade (O). 

A partir dessas amostras foram determinadas a composição 

granulométrica, densidade de partículas, densidade do solo, teor de água e 

porosidade estimadas segundo metodologia apresentada pela Embrapa 

(1979). As variáveis densidade e teor de água do solo consideradas, foram 

analisadas a partir de coletas em duas situações distintas sendo a primeira 

antes da colheita e a segunda após o tráfego para retirada de toda madeira. 

Os tratamentos foram os seguintes: 



• Tratamento "A" (pneu estreito). onde o equipamento realizou toda 

a remoção equipado com pneus estreitos (11.00 - 22") calibrados 

a 455 kPa (65 psi). 

• Tratamento "8" (pneu largo I). foi realizada a troca dos rodados. 

por aqueles montados com pneus mais largos (500 150 - 22.5") e 

calibrados a de 154 kPa (22 psi). 

• Tratamento "8" (pneu largo 11), os pneus mais largos foram 

novamente calibrados, agora na pressão de 112 kPa (16 psi) para 

trabalharem nos demais eitos. 

Ao remover a madeira do eito, os operadores anotaram o número de 

viagens realizadas e o volume de madeira transportado. 

3.2.3 Densidade de partículas (Pp) , foi obtida pelo método de 81ake & 

Hartge (1986), que utiliza o picnômetro e cerca de 12 a 20 g de solo, 

seguindo-se várias pesagens. 

3.2.4 Teor de água (U), é a relação entre a massa de água contida numa 

amostra, sobre a massa de solo. U é o teor de água do solo estimado e 

usualmente expresso em porcentagem. 

A determinação da massa seca foi feita colocando-se as amostras em 

estufa a 105°C (± 2°C) por 24 h. 
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3.2.5 Densidade do solo (ps), é dado pela relação da massa seca de solo 

(PS), pelo volume contido no anel metálico (Va = 81,54 cm3
). 

3.2.6 Porosidade (P). com a determinação da densidade de partículas e 

densidade aparente do solo foi possível obter a porosidade. 

3.2.7 índice de Cone (te) 

A resistência à penetração do solo foi estimada pelo índice de cone 

(Ie) a partir das leituras obtidas com um penetrômetro de impacto até à 

profundidade de 50 em, transformando-se o número de impactos do 

penetrômetro ao longo do perfil do solo para força por unidade de área 

(MPa), por meio da fórmula dos holandeses utilizado por Stolf (1990) como 

segue: 

le =0,0981*(5,6+6,89*n) 

sendo: 

n = (impactos "\ 
'\. dm 

(2) 

As coletas de dados com o penetrômetro de impacto foram feitas 

próximo ao local onde foram coletadas as amostras com anéis metálicos, 

após o tráfego, no rastro do equipamento e comparado com o obtido na rua 

ao lado (sem tráfego). Este procedimento foi adotado para permitir a 

avaliação do índice de cone num mesmo teor de água do solo, visto ter 

ocorrido precipitações no período entre as amostragens pré e pós colheita. 



3.3 Instalação do experimento 

A instalação foi casualizada com total de nove parcelas, três por 

tratamento, feita conforme as marcações nos "eitos" de corte como descrito 

no item 3.2.1, tendo-se a seguinte cronologia: 

Primeiramente foram selecionados os eitos de corte com 

comprimento médio de 350 m, mesma declividade e tipo de solo para o 

sorteio das parcelas definindo-se em qual delas o equipamento iria trabalhar 

de acordo com o estabelecido nos tratamentos. 

A seguir foi feita a primeira fase da coleta das amostras em todas as 

parcelas, correspondente à condição sem tráfego antes da colheita. 

Para a segunda fase, após as árvores terem sido cortadas e 

descascadas, iniciou-se com a explicação para os operadores dos 

procedimentos para a retirada da madeira com a carreta equipada com os 

pneus de acordo com os tratamentos citados em 3.2.2. 

Na terceira e última fase foram coletadas as amostras para 

densidade e resistência à penetração, após ter sido retirada toda a madeira, 

que corresponde à segunda condição, após o tráfego. 

Os valores da variável densidade do solo foram analisados pelo 

incremento ocorrido entre a situação inicial, antes da colheita e a situação 

final, após a colheita da madeira. A partir destas diferenças, o incremento de 

densidade foi comparado pelo teste "F". Havendo diferenças entre 

tratamentos, procedeu-se à comparação múltipla pelo teste de "Tukey", 

comparando-se média a média. 

Para os valores de índice de cone os valores foram comparados com 

aqueles obtidos na linha não trafegada, e entre tratamentos pelo teste de 

"Tukey" a cada 2 cm de profundidade. A análise estatística foi realizada 

utilizando-se programa "SigmaStat for Windows". 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estimativa da pressão média de contato foi feita a partir da 

Fórmula (1) e apresentada na Tabela 1, de acordo com Wasterlund (1994) 

como segue: 

Pc ==~ r'í'/ 

sendo: 

Pc : pressão média de contato solo/pneu (kPa); 

W: carga aplicada por eixo (kN); 

r: raio do pneumático (m) e 

I : largura do pneumático (m). 

Segundo o fabricante, o peso da carreta é 20000 N, e a carga que a 

carreta transporta é de 12 st de madeira, tendo-se que a madeira pesa em 

média 5500 N I st, tem-se uma carga de 86000 N, distribuída em quatro 

, . 86000 N I 't' pneumatlcos, == 21500 pneuma ICO. 
4 

Tabela 1: Pressão média de contato para cada tipo de pneu 

Tipo de pneu I (m) r (m) Pc (kPa) 

Estreito 11.00 - 22" 0,20 0,55 195 

Largo 500 / 50 x 22,5 0,50 0,49 88 

De acordo com a tabela acima nota-se que a pressão média de 

contato do pneu estreito sobre o solo foi duas vezes maior que aquela do 

pneu largo. 
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Verifica-se portanto, que o pneu estreito neste estudo está muito 

acima do permitido e o pneu largo é o que mais se aproxima da pressão de 

contato 35 a 60 kPa recomendada por alguns autores. (Mellgren & 

Heidersdorf, 1984 e Wasterlund, 1994). 

A freqüência média de tráfego foi de 15 (quinze) viagens por eito em 

todos os tratamentos. O teor médio de água do solo na ocasião da operação 

era de 8,4%. 

4.1 Densidade 

4.1.1 Densidade de partículas 

Os valores médios de densidade de partículas deste solo não 

apresentaram grandes variações, pois trata-se de uma característica 

vinculada à granulometria, como pode ser observado na Tabela 2. 

Tabela 2: Densidade de partículas (g/cm3
) para o solo local do experimento. 

Picnômetro Pic seco (g) Pic H20 (g) Solo (g) Pic H20 + solo (g) Densidade 
(g/cm 3

) 

1 37,22 101,18 17,65 112,14 2,6383 
2 38,71 101,75 14,73 110,89 2,6351 
3 38,43 100,08 17,97 111,22 2,6310 
4 35,67 99,63 16,55 109,89 2,6312 
5 35,62 98,24 18,44 109,64 2,6193 
6 34,81 98,29 16,17 108,31 2,6293 

Desvio 0,0065 
Média 2,6307 

Fonte: Laboratório física do solo / Setor Irrigação e Drenagem / ESALQ / USP 



4.1.2 Densidade do solo 

A diferença de densidade do solo entre os tratamentos foram 

analisadas individualmente e são apresentadas a seguir para cada uma das 

camadas estudadas. 

Houve uma maior variabilidade no incremento da densidade do solo 

se comparada a primeira com a segunda camada, como pode ser observado 

nas Tabelas 3 e 6. Esta diferença do grau de heterogeneidade reflete a 

variação natural do solo ao longo do perfil. 

Tabela 3: Média e desvio padrão dos incrementos de densidade na camada de 5 a 10 cm. 

Tratamento 
A 
B 
C 

Média 
0.13 
0.06 
0.12 

valores expressos em 9 I cm3 

Desvio Padrão 
0.103 
0.075 
0.113 

A análise de variância apresentada na Tabela 4, refere-se ao 

incremento de densidade do solo para os três tratamentos na primeira 

camada. Verificou-se que houve diferenças estatisticamente significativas 

pelo teste F ao nível de 5% de significância. 

Tabela 4: ANOVA para o incremento de densidade na camada de 5 a 10 cm. 

Causas de variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

GL 

2 

87 

89 

SQ 

0.0692 

0.941 

1.011 

QM 

0.0346 

0.0108 

E(QM) 

3.199 

F 

0.046 



Na Tabela 5 são apresentados os valores e incrementos médios de 

densidade e a comparação múltipla feita pelo teste de Tukey. 

Tabela 5: Valores e incrementos médios de densidade para a camada de 5 aiO cm 

Camada Pneu estreito Pneu largo Pneu largo 

5 aiO cm 455 kPa 154 kPa 112 kPa 

Densidade antes* 1,65 1,69 1,67 

Densidade após* 1,78 1,75 1,79 

Incremento* 0,13(3) 0,06(b) 0,12(ab) 

% de incremento 8,4 3,8 7,9 

* valores de densidade do solo em (g I cm 3), com mesma letra não diferem estatisticamente (P<O,05) 

Para a camada de 5 a 10 cm de profundidade detectaram-se 

diferenças significativas estatisticamente. Verificou-se que a carreta equipada 

com pneus estreitos produziu o maior incremento na densidade do solo, mas 

em função principalmente da maior heterogeneidade encontrada nesta 

primeira camada, e pelas condições do teor de água do solo em estudo, não 

foi possível relacionar com a pressão dos pneus largos. De acordo com 

Koger et aI., (1983), a densidade do solo foi significativamente influenciada 

pela pressão dos pneus, mas em 25% dos casos não houve diferenças 

significativas. 

Analisando-se a camada de 12,5 a 17,5 cm de profundidade, conclui

se que houve menor incremento e que o desvio padrão foi menor (Tabela 6). 

Também foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos de 

acordo com a análise de variância na Tabela 7. 

Tabela 6: Média e desvio padrão dos incrementos de densidade na camada 12,5 a 17,5 cm. 

Tratamento 
A 
8 
C 

Média 
0.04 
-0.02 
-0.00 

valores expressos em 9 I cm3 

Desvio Padrão 
0.05 
0.07 
0.05 



Tabela 7: ANOVA para o incremento de densidade na camada de 12,5 a 17,5 cm. 

Causas de variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

GL 

2 

87 

89 

0.0631 

0.332 

0.395 

OM 

0.0316 

0.00381 

E(OM) 

8.281 

F 

<0.001 

Para esta camada conclui-se que os apenas o pneu estreito produziu 

um incremento significativo na densidade como apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8: Valores e incrementos médios de densidade do solo para a camada de 12,5 a 17,5 cm. 

Camada Pneu estreito Pneu largo à Pneu largo à 

12,5a 17,5cm 455kPa 154kPa 112kPa 

Densidade antes* 1,73 1,73 1,73 

Densidade após* 1,77 1,71 1,73 

lncremento* O,04(a) -o,oib
) O,OO(b) 

% de incremento 2,6 

* valores de densidade do solo em (9 / cm 3), com mesma letra não diferem estatisticamente (P<O,05) 

Nota-se na tabela acima o valor negativo no incremento da 

densidade do solo, obtidos entre a condição inicial e final. De acordo com 

Reaves & Cooper (1960), estes ocorrem com freqüência decorrente da 

condição não uniforme do solo. 

Dentre os pneus mais largos nesta camada, também não houve 

diferença alguma em termos estatísticos para os incrementos de densidade. 

Neste caso, devido ao baixo teor de água no solo aliado a menor influência 

da pressão de contato em profundidade, não foi possível detectar possíveis 

diferenças devido a pressão de inflagem nos pneus largos. 



Os resultados estão de acordo com Aust et aI. (1993), que em seu 

estudo não encontraram interação entre largura de pneus e densidade. Os 

autores verificaram a dificuldade de relacionar largura de pneus com valores 

de densidade, mas pneus estreitos tiveram médias de densidade superiores 

como verificado neste estudo. 

Em condições semelhantes, Seixas et aI. (1998) constataram 

incrementos de densidade do solo da ordem de 19% para a camada de 12,5 

a 17,5 cm de profundidade e 27% na camada de 5 a 10 cm de profundidade. 

Segundo Soane et aI. (1981), a porcentagem de incremento está 

associada com a densidade inicial do solo e sua resistência. Solos soltos 

terão maiores incrementos de densidade do que em solos firmes. 

4.2 Porosidade Total 

As maiores reduções de porosidade foram detectadas na camada 

mais superficial, verificando-se pequena alteração em subsuperfície, tendo

se também valores negativos que representam um acréscimo de poros. No 

entanto é mais provável que estes valores estejam em função da 

variabilidade do solo e não representam alterações relevantes (Tabela 9). 

Tabela 9: Variações de porosidade ocorridas nos diferentes tratamentos 

Perfil estudado Dados 

5 a 10 em profundidade Média de Poros antes 
Média de Poros após 
Média de % redução 

12,5 a 17,5 em profundidade Média de Poros antes 
Média de Poros após 
Média de % redução 

p. estreito 
0,37 
0,32 
13,02 
0,34 
0,33 
4,59 

Tratamento 
p. largo I 

0,36 
0,33 
6,49 
0,34 
0,35 
-2,79 

p. largo II 
0,37 
0,32 
12,07 
0,34 
0,34 
-0,51 

Os valores da redução de porosidade foram proporcionais aqueles 

do incremento de densidade, como verificado no estudo feito por Seixas et aI. 

(1998), refletindo o mesmo impacto desfavorável devido ao tráfego sem a 

presença da cobertura de resíduos. 
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4.3 índice de Cone 

As leituras de índice de cone foram obtidos na condição média para 

teor de água do solo de 8,4%. 

A Figura 4 mostra as curvas médias de índice de cone, nos 

diferentes locais de amostragem, de acordo com os tratamentos, sendo: 

Tratamento "A"; curva para pneu estreito a 455 kPa (65 psi), 

Tratamento "8"; curva para pneu largo "I" a 154 kPa (22 psi), 

Tratamento "C"; curva para pneu largo "11" a 112 kPa (16 psi) e 

Tratamento "O"; curva para testemunha sem tráfego. 

-E 

0,00 

índice de Cone (MPa) 

1,00 2,00 3,00 4,00 

O +-~!--'------,:--..,-'-----,--.,-----'-----! 

~ 20 -l-----~-_"_*--o;-~:-.. ""11 ... .--,.........-1 
C1I 

'O 

~ 25 +-~-~~~~~~.~~---! 
'O 
c: 
.2 30 -l-----'--'-------'-"-"---7""""*'~ .. -='+-~~ 
o ... 
~ 35 +-~-----'------'-----~_.d~~~-~~ 

45 +------~~~+_~:__-~__! 

50 ---~---"-'J{ 

-+-- pneu estreito 

____ pneu largo I 

pneu largo 11 

--*- Testemunha 

Figura 4: Curvas médias de índice de cone para os tratamentos. 
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Nas condições de estudo as maiores variações de índice de cone 

ocorreram na camada de O a 10 cm de profundidade, as quais são 

apresentadas pela diferença entre os tratamentos em relação à testemunha 

como mostra a Figura 5. 

Esta variação para os tratamentos na profundidade de 6 a 10 cm 

apresentaram valores de até 270%, no entanto, não houve diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 10), assim como para os valores de 

densidade, esta camada apresentou um maior grau de heterogeneidade. 

Os dados estão de acordo com Upadhyaya & Lanças (1994), o qual 

detectou que a magnitude dos valores de índice de cone variou em 326%. 

Incremento no IC (%) 

O 100 200 300 
o ,.\------'--~~---:'-~_:__--l 

,~~ . ...", . .. =_ . . . ~ .. _~ 
5 ~-~-~~~~~~~~I 
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E 15 
u 
';' 20 -j-~. ".-~-~---'---"-'-----,.j 

-o 
~ 25 
-o 
§ 30 
Õ o: 35 

40 

45 

50 

-+- pneu estreito 

- pneu largo I 

pneu largo II 

Figura 5: Variação porcentual dos tratamentos em relação à testemunha . 



No entanto, verificou-se pela análise de variância, que nas camadas 

subsuperficiais, onde há uma maior homogeneidade do solo, houve diferença 

significativa entre pneu estreito e largo, mas entre os pneus largos não foi 

detectado diferença significativa. 

De acordo com Froehlich et aI. (1980), nos estudos de compactação 

é melhor considerar os valores obtidos na faixa dos 20 cm de profundidade, 

por se tratar da região mais explorada pelo desenvolvimento radicular. 

Gent et aI. (1983) detectaram que após o corte das árvores, o tráfego 

das máquinas causou alteração mais pronunciada nas propriedades físicas 

na camada de 17 a 22 cm de profundidade. 

Analisando-se as camadas em estudo, os dados de resistência à 

penetração estão em acordo com os obtidos de densidade. Pelas diferenças 

encontradas nas duas camadas estudadas em termos de variabilidade, 

sugere-se que os estudos nesta área podem ser mais representativos, se os 

parâmetros considerados forem obtidos a partir de profundidades 10 cm 

abaixo da superfície. 

Para os pneus estreitos, detectou-se valores de índice de cone 

superiores a 3,00 MPa, no entanto todos apresentaram valores de índice de 

cone acima do limite de 2,50 MPa (25 kgf I cm2
) considerado por Greacen & 

Sands (1980) como crítico ao desenvolvimento radicular das principais 

espécies florestais. 

Sendo assim, verificou-se que nas condições do estudo para os 

valores de índice de cone, o tráfego da carreta produziu compactação do 

solo tanto para pneus estreitos quanto para pneus largos. 

A Tabela 10 a seguir mostra os valores da análise de variância para 

índice de cone e as diferenças analisadas para cada camada pelo teste de 

Tukey. 
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Tabela 10: Diferenças de IC entre tratamentos. 

Prof. Estreito Largo I Largo" Testemunha 

2a4 a b b c 
4a6 a b b c 
6a8 a a a c 
8 a 10 a a a c 
10 a 12 a b a c 
12 a 14 a a a c 
14 a 16 a a a c 
16 a 18 a ab b c 
18 a 20 a ab b c 
20 a 22 a b b c 
22 a 24 a b b c 
24 a 26 a a a c 
26 a 28 a a a c 
28 a 30 a b ab c 
30 a 32 a b b c 
32 a 34 a ab b c 
34 a 36 a b b c 
36 a 38 a b b c 
38 a 40 a b ab c 
40 a 42 a b ab c 
42 a 44 a b b c 
44 a 46 a a a c 
46 a48 a a a c 
48 a 50 a bc b c 

Letras iguais não diferem estatisticamente ao nível de 5% 

Os dados obtidos mostram uma tendência de maior compactação 

para o pneu estreito, em relação às demais curvas na profundidade 20 a 24 

cm. Pela análise estatística, nesta camada houve diferenças significativas 

mais pronunciadas. É nessa profundidade que segundo alguns autores, há 

uma intensificação das forças que atuam no solo (Koger et aI., 1983 e Taylor 

et aI., 1980 e 1989). 



5 CONCLUSÕES 

Verificou-se que em termos de incremento de densidade e índice de 

cone a magnitude dos danos produzidos pelo tráfego da carreta foram mais 

pronunciados na camada de 5 a 10 cm de profundidade. 

Considerando-se o baixo teor de água no solo na ocasião do 

experimento foi possível constatar redução da compactação na primeira 

camada apenas para o pneu largo inflado a 154 kPa. 

Para a camada de 12,5 a 17,5 cm de profundidade apenas o pneu 

estreito causou incremento na densidade do solo. 

Em termos de variação do índice de cone registraram-se valores que 

refletem uma compactação nas áreas trafegadas com o pneu estreito, em 

relação ao pneu largo, com diferenças mais pronunciadas somente a partir 

de 18 cm abaixo da superfície. 

As pressões de inflagem testadas nos pneus largos não tiveram 

influência na compactação em nenhuma das camadas estudadas, muito 

provavelmente em decorrência do baixo teor de água no solo. 

Verificou-se de modo geral que o pneu estreito, projetado para 

caminhões, é o menos indicado para a utilização em operações florestais 

dentro do talhão pelo potencial de danos que representa sua maior pressão 

de contato em relação ao pneu mais largo. 
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