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Apresentação

O preparo de solo representa expressivo custo na implantação florestal, e sua qualidade influencia 
diretamente a produtividade e a sobrevivência dos plantios florestais. Temas relacionados à conser-
vação e ao preparo de solo foram os mais discutidos nas reuniões do PTSM. Desde sua fundação 
15 reuniões discutiram sobre preparo de solo, 07 reuniões sobre manejo de resíduos florestais, 07 
reuniões sobre compactação de solo, 03 reuniões sobre conservação do solo, dentre outras. Devido 
às pesquisas e as recorrentes discussões, não apenas dentro do PTSM, as técnicas de conservação 
e de preparo de solo evoluíram. Saímos do cultivo intensivo, com queima de resíduos e preparo em 
área total, para o sistema de cultivo mínimo, em que a maior parte da superfície do solo permane-
ce coberta pelos resíduos Florestais. Entretanto, os desafios evoluem com o número de rotações 
de cultivo, a escassez de mão de obra e a expansão da silvicultura para áreas declivosas, ou que 
apresentam solos com limitações físicas.

Por esse motivo o PTSM realizou nos dias 07 e 08 de maio de 2014 sua 49ª Reunião Técnico-
-Científica sobre o tema “Conservação e Preparo de Solo” na cidade de São José dos Campos – SP. 
A empresa anfitriã, Fibria, foi escolhida devido aos avanços que tem realizado especialmente no 
preparo do solo de áreas declivosas, com o uso do Rotree. Representantes das empresas filiadas, 
professores da ESALQ e da UFLA e pesquisadores apresentaram resultados de pesquisa e discuti-
ram estratégias para aumento da qualidade e da eficiência do preparo de solo, além da redução da 
dependência de mão de obra, frente a esse novo cenário.

O evento teve início com a apresentação sobre a gênese e as principais características dos solos da 
região do Vale do Paraíba, seguida pela discussão sobre a prevenção da erosão hídrica em estradas 
florestais. Discutiu-se sobre o uso do conceito de capacidade de suporte de carga no planejamento 
da colheita florestal a fim de reduzir a compactação do solo. Também se apresentou a síntese dos 
resultados obtidos nos 16 anos de condução dos experimentos sobre manejo de resíduos da co-
lheita (experimento CIFOR) realizados na empresa Suzano e na Estação Experimental de Ciências 
Florestais de Itatinga. O primeiro dia do evento foi encerrado com o painel de discussões sobre os 
sistemas de conservação e de preparo de solo realizado nas empresas florestais. Na visita de cam-
po realizada no segundo dia da reunião nas áreas da unidade de Jacareí da Fibria, observaram-se 
os principais avanços quanto ao preparo de solo em áreas com elevada declividade, sendo esses 
relatados nesse documento.

Atendendo a um dos objetivos do IPEF, esse documento visa disponibilizar à estudantes, à profis-
sionais e aos produtores informações, discussões e conclusões obtidas durante esse evento, a fim de 
contribuir para o aumento da competitividade e da sustentabilidade das florestas plantadas no Brasil.
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Meio físico do Vale do Paraíba do Sul, solos e seus atributos no preparo e 
na conservação do solo cultivado com eucalipto na Fibria Celulose S.A. 

Luiz Toledo Barros Rizzo
Dr. Eng. Agrônomo LRM Projetos & Consultoria Agro Ambiental LTDA

E-mail de contato: luiz_rizzo@uol.com.br

InTRODuçÃO
Este trabalho apresenta um resumo dos atributos do meio físico e tipos de solos que ocorrem nas 

fazendas da Fibria Celulose S.A. distribuídas entres os munícipios de Igaratá–SP e Resende-RJ, 
no Vale do Rio Paraíba do Sul, Cone Leste do Estado de São Paulo, com aproximadamente 40.000 
hectares de efetivo plantio (RIZZO; SZTUTMAN, 2010) (Figura 1). 

Figura 1 - Localização dos plantios de eucalipto da unidade 
Jacareí da Fibria nos Estados de SP, RJ e MG

A sustentabilidade das plantações florestais depende diretamente do conhecimento das caracterís-
ticas edafoclimáticas locais. O mapeamento de solos deve ser uma das primeiras etapas realizadas 
antes da recomendação e implantação de florestas. O conhecimento dos principais tipos de solos 
e seus atributos físicos permite um manejo embasado e diminui impactos na qualidade, custos e 
viabilidade das práticas florestais. Com os levantamentos pedológicos, são identificados os solos de 
potencial uso para a silvicultura. A seguir, estão descritos os condicionantes e a distribuição dos solos 
na região em função da geologia e geomorfologia complexa em fazendas de produção de eucalipto.  

MEIO FíSICO: CLIMA, SuBSTRATO LITOESTRuTuRAL 
E RELEVO nA gênESE DOS SOLOS

O Vale do Paraíba está inserido no Domínio Morfoclimático das Regiões Serranas, tropicais úmi-
das, ou dos “mares de morros” (AB’SABER, 1970; AB’SABER,1973). 

De acordo com a classificação de Köppen (1936), diferentes domínios climáticos ocorrem na 
região. Do fundo do vale às montanhas, ocorre transição entre os climas Cwa, Cfa e Cfb. A precipi-
tação média é de 1.200 a 1.500 mm/ano, com total de chuvas no mês mais seco, inferior a 30 mm. 
A temperatura média do mês mais quente é superior a 22 ºC, e no mês mais frio, inferior a 18 ºC 
(Tabela 1).
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Tabela 1 - Valores médios anuais de precipitação pluvial, evapotranspiração, déficit e excedente 
hídrico e temperatura de cinco municípios paulistas do Vale do rio Paraíba do Sul

Município Precipitação ETP1 DÉFICIT EXC.2 TMA3

___________________________mm____________________________ oC
São Luiz Paraitinga 1.193 928,6 15,0 279,4 20,0
Redenção da Serra 1.312 919,2 18,1 410,8 19,0
Natividade da Serra 1.275 955,4 21,1 340,0 20,0
Caçapava 1.240 1.039,0 45,1 246,0 21,0
Taubaté 1.310 1.044,0 57,6 323,4 21,0

1-Evapotranspiração potencial; 2- Excedente hídrico; 3- Temperatura Média Anual

Estas características definem um ambiente de elevadas temperaturas e ampla disponibilidade de 
água, catalisando as reações químicas do intemperismo (principalmente hidrólise).

Segundo Rizzo et al (2014), o Vale do Paraíba faz parte do segmento central do Rift Continental 
do Sudeste do Brasil. Este é caracterizado por uma depressão tectônica alongada de direção NE-SO 
parcialmente ocupada por bacias sedimentares (São Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda) 
e margeada por morros e montanhas soerguidas por falhas que constituem a Serra do Mar e da 
Mantiqueira (Figuras 2 e 3). 

O termo Rifte (do inglês rift) é a designação dada em geologia às zonas do globo onde a crosta 
terrestre e a litosfera associada estão a sofrer uma fratura acompanhada por um afastamento em 
direções opostas de porções vizinhas da superfície terrestre.

Figura 2 - Ilustração de um conjunto horst e grabem, no Vale do Paraíba

Figura 3 - Tipo de relevo e embasamento rochoso de uma seção representativa 
do Vale do Paraíba do Sul onde estão localizadas áreas de 

produção da Fibria Celulose S.A. Fonte: Google Earth
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Nas plantações de eucalipto da Fibria Celulose S.A., predominam rochas do embasamento cristali-
no de idade neoproterozóicas com enclaves de rochas arqueanas, mas também rochas cataclásticas, 
sedimentos terciários e quaternários de origem continental.

O Vale do Paraíba faz parte do Planalto Atlântico representado pela zona Médio Vale do Para-
íba, e constituída pelas subzonas, Colinas Sedimentares e Morros Cristalinos e, pelo Planalto do 
Paraitinga formado pelas subzonas Morraria do Paraitinga, Morraria do Paraibuna e Serrania de 
Natividade – Quebra Cangalha.

O solo pode se desenvolver sobre material autóctone ou sobre material previamente alterado e 
remobilizado por processos de rastejo, escorregamentos e fluxos de detritos, que são processos 
frequentes na evolução das vertentes da região (Figura 4). 

Outro aspecto a ser observado é a espessura e a regularidade da cobertura pedológica que, 
devido à disponibilidade hídrica existente em toda região úmida do Sudeste do Brasil (bioma Mata 
Atlântica), condiciona uma atuação muito ativa do intemperismo na gênese dos solos, favorecendo 
principalmente os processos de transformação de minerais primários e a perda de bases e sílica 
por lixiviação. A evolução mineralógica é rápida, com a quase totalidade dos minerais primários 
transformados em argilas 1:1 e óxidos. 

 

Figura 4 - Degraus de rastejo em vertente do relevo de Morros e Morrotes sustentado 
por gnaisse migmatitico (a); Talude com exposição de solos com “bissequm” (horizontes 

de solo superpostos) formados por processo de rastejo (b); Escorregamento (c); 
depósitos de fluxos de detritos pedogenizados (d).

Este processo faz com que o horizonte pedológico apresente espessuras significativas mesmo 
em relevos declivosos, embora por vezes tenha disposição irregular (Figura 5).

O entalhe fluvial das vertentes favorece a remoção dos solos pré-existentes e propicia o desen-
volvimento de novo ciclo de pedogênese, em áreas muito próximas (Figura 6). Tais fenômenos, 
possivelmente, refletem a permanência de processos neotectônicos de soerguimento e de rejuve-
nescimento do relevo. 
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Figura 5 - Espessura irregular da camada pedogenizada em 
área de ocorrência de gnaisse migmatitico

Figura 6 - Zona de contato entre terrenos Amorreados e Amorreados Montanhosos, 
com intenso entalhe fluvial das vertentes, sustentadas por gnaisse migmatitico e granito

TIPOS DE RELEVO E SOLOS
O mapeamento de solos realizado em aproximadamente 40.000 hectares, na escala 1:10.000 

a 1:20.0000, identificou Latossolos, Argissolos e Cambissolos, cujas relações com as unidades de 
terreno (tipos de relevo e o embasamento litoestrutural) estão a seguir relacionadas.

TERREnOS COLInOSOS COM TABuLEIROS 
Os Terrenos Colinosos com Tabuleiros apresentam altitudes de 600 a 650 m e ocorrem associados 

às rochas sedimentares da Bacia de Taubaté. Nesses terrenos, os solos são geralmente argilosos 
e/ou com elevado teor de silte e, relativamente pobres em óxidos de ferro. 

Os Latossolos Vermelho Amarelo e Amarelo Distrófico típico ocorrem na superfície dos interflúvios 
amplos e planos (Figura 7b). Por serem estáveis, favorecem o aprofundamento da pedogênese. 

Os Argissolos Vermelho Amarelo desenvolvem-se a partir de sedimentos grosseiros da borda da 
bacia. Nesse caso, há evidências da contribuição de alteração de rochas granitóides, pois se observa 
matacões de granito em meio à massa de materiais inconsolidados, e também à frequente presença 
de areia grossa e mica branca, (Figura 7d).
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Figura 7 - Paisagem em Terrenos Colinosos com Tabuleiros (a); 
Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico típico em terrenos colinosos com tabuleiros (b); 

Paisagem na borda da bacia de Taubaté (c); Argissolo Vermelho Amarelo, textura 
média/argilosa, coeso e matacão de granito, na borda da bacia de Taubaté (d) 

Esses solos (PVA) apresentam alta coesão (muito duros quando secos), o que dificulta a pene-
tração radicular do eucalipto e confere resistência mecânica aos implementos de preparo de solo. 
No geral, a morfologia desses perfis reflete claramente a herança das variações da composição do 
sedimento, mais ou menos siltosos em sua composição, e com argila de CTC mais ou menos elevada.

Em certas circunstâncias, as camadas sedimentares dispostas de modo plano-paralela à superfície 
do terreno condicionam a evolução da pedogênese, em função da permeabilidade maior ou menor do 
substrato rochoso. A evacuação ou retenção de soluções como produtos de intemperismo passíveis 
de recomposição, gera argilas secundárias com grade 2:1, devido à baixa permeabilidade do substrato 
que dificulta a eliminação de sílica e bases. Neste caso, há a formação de Cambissolo Háplico típico, 
eutrófico ou distrófico, Ta ou Tb, de ocorrência restrita nas áreas de plantio de eucalipto (Figura 8). 
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Figura 8 – Perfis de Cambissolo Háplico Ta (a); 
Cambissolo Háplico Tb de substrato sedimentos da Bacia Taubaté (b)

TERREnOS AMORREADOS (MORROTES E MORROS)
Os Terrenos Amorreados ocorrem em altitudes de 650 a 700 m na zona Médio Vale do Paraíba 

e, em altitudes de 800 a 1000 m no Planalto do Paraitinga, sustentados principalmente por gnaisses 
migmatíticos e xistos (Figura 9). Predomina a associação de Cambissolos típicos e latossólicos, 
com domínio de Latossolo Vermelho nas encostas e topos mais estáveis e suavizados (Figura 10). 

Deve-se destacar que, o intemperismo e os processos de transformação e perda envolvidos na 
pedogênese são favorecidos pela disposição da foliação dessas rochas, normalmente entre 45 e 
90 graus, com clivagem abundante. Isto facilita a penetração da água e as reações de hidrólise dos 
minerais e a evacuação dos elementos móveis. O resultado é a formação de “solum”, com mineralogia 
muito evoluída e espessura variável, mais ou menos ricos em minerais primários residuais, em espe-
cial mica branca. A textura em todas as classes é argilosa ou muito argilosa, com caráter distrófico.

Figura 9 - Tipos de solos em Terrenos Amorreados rochas metamórficas, 
Cambissolo típico (CX) e latossólico e substrato gnaisse migmatítico (a); 

CX típico com substrato xisto (b); Detalhe de resíduos de mica no horizonte Bi (c); 
Latossolo Vermelho Distrófico típico de substrato gnaisses migmatíticos (d)
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Figura 10 - Perfil de Latossolo Vermelho Distrófico típico, textura argilosa, em morros.

Nas zonas de cisalhamento, onde comumente ocorrem milonitos e xistos, o solo resultante ge-
ralmente é o Cambissolo Háplico Tb Distrófico, muito rico em mica e facilmente distinguível pelo 
resíduo de placas brilhantes, de dimensões até decimétricas. 

Em função das particularidades de pedogênese, há ocorrência de Latossolo em declives 
acentuados, com intercalações de Cambissolos Háplicos típicos ou latossólicos, cujos limites são 
difusos. Em certas circunstâncias, isto obriga ao mapeamento do conjunto de classes de solos.

TERREnOS AMORREADOS MOnTAnhOSOS (MORROS E MOnTAnhAS)

Os Terrenos Amorreados Montanhosos apresentam altitudes de 900 a 1400 m e estão geralmente 
condicionados a presença de granitóides foliados e granitos, sobre os quais preferencialmente se 
desenvolvem Cambissolos Háplicos.

Nos locais em que os processos de pedogênese são mais intensos podem ocorrer Latossolos ou 
Argissolos, porém predominam Cambissolo Háplico Tb, típico ou latossólico. O caráter de saturação 
é variável, podendo apresentar-se eutrófico devido à riqueza geoquímica do substrato. A composição 
dos granitóides é muito variável, e isto é herdado ao solo, seja na gênese de atributos físicos ou quí-
micos. Se o granito é leucocrático e de textura grossa, o teor de ferro é muito baixo, e a textura resul-
tante no solo é argilosa, porém com domínio de areia grossa. Se há ocorrência de granitos-gnaisses 
no embasamento litoestratigráficoricos na composição mineralógica e geoquímica, em vertentes 
fortemente dissecadas, é provável que ocorra Cambissolo típico associado ao Argissolo Vermelho 
ou Vermelho Amarelo, ambos com caráter eutrófico. Solos esses que provavelmente possibilitaram 
a exigente lavoura cafeeira em fertilidade do solo no final do século XIX e início do XX (Figura 11). 
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Figura 11 - Terrenos amorreados montanhosos com substrato granito (a); 
Vertentes com matacões em substrato de granito leucocrático (b);  

Argissolo Vermelho Distrófico típico,  com textura variando entre arenosa e média 
ao longo dos horizontes (c); Cambissolo Tb típico substrato granito leucocrático (d) 

COnSIDERAçõES FInAIS
O balanço geral do levantamento de solos revelou que dominam texturas argilosas ou muito 

argilosas, e a profundidade efetiva do solo é de pelo menos 2 m. No geral, todas as ordens de solo 
identificadas são dessaturadas, com baixos teores de nutrientes e ácidos, devido ao intemperismo 
intenso e pedogênese avançada. A tabela 3 apresenta o resumo dos atributos físicos e, a tabela 4, 
dos atributos químicos dos principais solos identificados nos diversos compartimentos do relevo do 
vale do rio Paraíba do Sul. 

Deve-se destacar que os solos derivados de rochas cristalinas apresentam reserva potencial de 
fertilidade devido a abundância de minerais primários. Esses solos apresentam minerais primários 
residuais nas frações grossas da composição granulométrica, e tanto mais abundantes quanto menor 
a intensidade da pedogênese. 
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Tabela 3.  Atributos físicos dos solos pertencentes às fazendas da Fibria Celulose S/A, na região 
de Jacareí, SP.

Solo1 hor2 AT3 Silte Argila Silte/Argila Floculação
__________________g kg-1__________________ %

LVd1a A 468 131 401 0,35 29
Bw 373 136 492 0,31 88

LVAd1d A 473 126 401 0,32 33
Bw 392 101 507 0,20 89

PVd1a A 602 131 267 0,5 30
Bt 310 236 455 0,65 79

PVd1b A 606 127 267 0,48 24
Bt 350 155 496 0,33 89
BC 400 169 431 0,46 96

PAd1d A 693 137 170 0,84 16
Bt 467 150 383 0,4 54
B/C 580 98 322 0,3 93

CXbd1a A 504 159 337 0,52 28
Bi 429 192 379 0,59 80
B/C 474 257 269 1,27 88

CXbd2a A 485 186 329 0,65 2
Bi 363 204 433 0,56 90
B/C 457 251 292 0,99 85

CXbd1b A 536 164 299 0,59 29
Bi 435 224 341 0,71 82
B/C 508 209 284 0,85 86

1Classes de solos agrupadas em função do embasamento lito-estrutural do qual o solo se origina., a: solos 
derivados de rochas metamórficas (gnaisses e migmatitos) do embasamento cristalino, b: solos derivados 
de rochas graníticas, c: solos derivados de xisto (rocha metamórfica) e milonitos  associada a zonas de cisa-
lhamento, d: solos derivados de rochas sedimentares da Bacia de Taubaté; 2 Horizonte, segundo EMBRAPA 
(2013); 3 AT: Areia Total

Tabela 4.  Atributos químicos dos solos pertencentes às fazendas da Fibria Celulose S/A, na região de Jacareí, SP.

Solo1 hor2 ph h2O ph KCl ΔpH M.O.3 P Al3+ S.B.4 CTC V m
g kg-1 mg kg-1 _______cmolckg-1_______ ___%___

LVd1a A 4,4 3,7 -0,6 36,1 4,8 1,4 0,64 10,81 6 70
Bw 4,7 4,1 -0,6 12,0 3,1 0,7 0,41 5,05 9 53

LVAd1d A 4,4 3,6 -0,8 40,3 5,8 1,8 1,57 10,63 14 46
Bw 4,0 3,4 -0,6 10,4 2,0 1,8 0,46 5,48 7 76

PVd1a A 6,3 5,1 -1,3 36,3 7,0 0,1 5,3 8,05 64 2
Bt 5,4 4,2 -1,2 15,5 5,0 1,0 1,72 6,77 28 36

PVd1b A 4,9 4,0 -0,9 24,6 5,0 0,9 1,88 7,22 27 41
Bt 4,7 3,8 -0,9 11,4 3,2 1,4 1,41 7,45 19 51
BC 4,8 4,0 -0,8 4,6 2,4 0,9 1,8 5,54 32 34

PAd1d A 4,8 3,8 -0,9 30,3 16,7 0,3 2,69 6,09 44 9
Bt 4,3 3,5 -0,8 8,7 3,0 1,9 1,75 6,88 24 56
B/C 4,5 3,8 -0,7 3,0 2,0 2,1 0,59 4,49 13 78

CXbd1a A 4,4 3,7 -0,7 36,9 5,3 1,5 0,68 11,63 6 70
Bi 4,7 4,0 -0,7 13,6 2,9 0,9 0,44 5,89 8 64
B/C 5,0 4,1 -0,9 5,7 2,7 0,7 0,44 4,29 12 58

CXbd2a A 4,4 3,7 -0,7 33,8 4,9 1,4 0,63 11,57 6 69
Bi 4,8 4,1 -0,6 9,3 3,4 0,8 0,44 5,67 9 56
B/C 5,2 4,3 -0,9 6,1 3,1 0,5 0,38 3,02 13 54

CXbd1b A 4,3 3,6 -0,7 33,3 5,7 1,6 1,18 11,87 12 60
Bi 4,7 3,8 -0,9 9,7 2,6 1,3 0,67 7,37 10 65
B/C 4,3 3,4 -0,9 4,8 2,2 1,1 0,77 5,79 15 57

1 Classes de solos agrupadas em função do embasamento lito-estrutural do qual o solo se origina; a: solos 
derivados de rochas metamórficas (gnaisses e migmatitos) do embasamento cristalino, b: solos derivados de 
rochas graníticas, c: solos derivados de xisto (rocha metamórfica) e milonitos associada a zonas de cisalha-
mento, d: solos derivados de rochas sedimentares da Bacia de Taubaté; 2 Horizonte do solo, segundo Embrapa 
(2013); 3 M.O., Matéria Orgânica do solo; 4 SB, Soma de Bases
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InTRODuçÃO
O solo é um recurso natural de papel destacado dentro dos ecossistemas e, como tal, está sujeito 

às mais variadas ações do homem, que podem resultar em degradação. A erosão dos solos é con-
siderada um dos maiores problemas ambientais em todo o mundo, afetando tanto solos agrícolas 
quanto florestais.

No Brasil, são poucos os estudos representativos relacionados à conservação do solo e água em 
florestas plantadas de eucalipto, criando lacunas nesta área do conhecimento e gerando dúvidas a 
serem esclarecidas com pesquisas de longa duração.

Estudos apontam que as perdas de solo nas áreas agricultáveis do país estão bem acima das 
toleradas. Nas regiões tropicais, o desgaste provocado no solo por ação das águas da chuva, ou 
seja, erosão hídrica, é o mais importante. Dessa forma, a cobertura do solo e o sistema de mane-
jo adotado tornam-se importantes fatores que afetam a intensidade do escoamento superficial e, 
consequentemente, da erosão hídrica. A resistência dos solos à erosão hídrica apresenta grande 
amplitude devido à variabilidade climática, que influi no potencial erosivo das chuvas, bem como à 
variação de classes de solos com atributos diferenciados.

Em plantações florestais, o relevo acidentado, a textura e fertilidade do solo e o histórico de uso 
por culturas agrícolas e pastagem degradas, aumentam os cuidados a serem tomados para a miti-
gação das perdas de solo a limites aceitáveis.

O monitoramento das perdas de solo por erosão hídrica, por comparação com os limites esta-
belecidos pela tolerância de perdas e com os valores da vegetação nativa, é imprescindível para 
o manejo adequado e sustentável das atividades florestais. O material erodido, quando carregado 
para corpos de água superficiais, provoca o assoreamento e poluição, acarretando problemas eco-
nômicos e ambientais.

A avaliação do processo erosivo em sistemas florestais é um importante instrumento para o manejo 
conservacionista do solo. Dessa forma, o objetivo desta revisão é relatar a perda de solo e água em 
talhões e estradas pertencentes a unidades de produção de eucalipto, em diferentes sistemas de 
manejo e classes de solo, indicando as causas e o controle em várias regiões do Brasil.

MOnITORAMEnTO DA EROSÃO híDRICA
Os estudos foram conduzidos em cinco áreas experimentais de plantio de eucalipto localizadas 

em diferentes estados, contemplando as regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil (RS, 
MG, ES, MS e BA) nas empresas SUZANO (BA), FIBRIA (ES), CENIBRA (MG), EUCATEX (MS) e 
CMPC (RS) (Figura 1).
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Figura 1. Localização das áreas experimentais de 
monitoramento da erosão hídrica em plantios florestais

Os experimentos foram instalados sobre as principais classes de solos existentes nestas regiões 
(Latossolos, Argissolos e Espodossolos), em sub-bacias hidrográficas de referência (Tabela 1). A 
avaliação das perdas de solo e água foi realizada em parcelas instaladas no campo com dimensões 
de 12,0 x 24,0 m e 12,0 X 12,0 m para o solo sob cultivo com eucalipto (E), 4,0 x 12,0 m sob floresta 
nativa (FN) e solo mantido descoberto (SD). O comprimento maior da parcela obedeceu ao sentido 
do declive.

Tabela 1. Localização, classe de solo, declividade, tratamentos e fonte de consulta das áreas ex-
perimentais
Município Classe de Solo Declive Tratamentos Fonte

%
Aracruz, ES Argissolo 14 E, FN, SD 1
Guanhães, MG Latossolo 20 E, FN, P,SD 2
Belo Oriente, MG Latossolo 34 E, FN, P,SD 3
Teixeira de Freitas, BA Argissolo/ Espodossolo 7 E, FN, SD 4
Três Lagoas, MS Latossolo 3 E, FN, SD 5
Eldorado do Sul, RS Argissolo 20 E, FN,SD 6

E: Cultivo de eucalipto; FN: Floresta nativa; P: Pastagem; SD: Solo descoberto. 1- Martins et al. (2003); Cardoso 
et al. (2004); Avanzi et al. (2008); Martins et al. (2010b); Martins et al. (2011); Avanzi et al. (2013). 2- Brito et al. 
(2005); Oliveira et al. (2009); Silva et al. (2011); Silva et al. (2014). 3- Pires et al. (2006); Oliveira et al. (2009); 
Silva et al. (2011); Silva et al. (2014). 4- Guimarães et al. (2013). 5- Cândido (2013); Cândido et al. (2014); 
6- Oliveira (2011); Oliveira et al. (2012); Oliveira et al. (2013).

A erosividade das chuvas apresentou amplitude de 3.628 a 11.284 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 

(Tabela 2). O potencial erosivo dos solos estudados apresentou o seguinte comportamento,  
Espodossolos>Argissolos>Latossolos (Tabela 3).
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Tabela 2. Precipitação média e erosividade média da chuva nas áreas experimentais
Município Precipitação Erosividade

mm MJ mm ha-1 h-1 ano-1

Aracruz, ES 1.078 7.821
Guanhães, MG 1.011 10.745
Belo Oriente, MG 1.081 10.693
Teixeira de Freitas, BA 1.083 3.318
Três Lagoas, MS 1.535 6.793
Eldorado do Sul, RS 1.246 4.183

Estudos sobre erosão hídrica em sob floresta nativa indicam perdas de solo em torno de 0,05 
Mg ha-1 ano-1 (Tabela 3), explicados pela maior proteção que esta cobertura vegetal oferece ao solo. 
Por outro lado, em situações de ausência de práticas conservacionistas e solo exposto, as perdas 
podem atingir valores extremos na ordem de 26,462 Mg ha-1 ano-1. As perdas de solo para os plan-
tios de eucalipto, conduzidos no sistema de cultivo mínimo, apresentaram valores com amplitude 
de 0,034 a 0,853 Mg ha-1 ano-1, muito abaixo dos respectivos limites de tolerância, 11 e 9 Mg ha-1 
ano-1, determinados para os solos estudados.Com a expansão dos plantios de eucalipto para áreas 
de solos rasos, impermeáveis e mais declivosos, torna-se necessária a implementação de práticas 
conservacionistas mais efetivas como disposição adequada dos talhões, terraceamento, plantio em 
nível, cultivo mínimo e adensamento do plantio na linha.

Tabela 3. Perdas de solo em florestas de eucalipto em diferentes classes de solo e tipos de manejo

Município Classe de Solo
Perdas médias de solo TolerânciaEn ED ECM Fn SD

______________________Mg ha-1 ano-1_____________________

1-Aracruz, ES
Argissolo 0,680 - - 0,047 2,118 10
Argissolo 0,606 - - 0,042 1,000 13
Argissolo 0,981 - - 0,070 26,462 11

2 -Guanhães, MG Latossolo 0,030 0,082 0,034 0,008 4,872 11
2- Belo Oriente, MG Latossolo 0,058 0,099 0,490 0,068 17,417 7

3- Teixeira de Freitas, BA Argissolo 0,059 - - 0,001 13,811 -
Espodossolo 0,005 - - 0,002 12,578 -

4- Três Lagoas, MS Latossolo 0,013 - 0,183 0,000 0,505 11
Latossolo 0,000 0,065 0,853 0,153 0,335 9

5 -Eldorado do Sul, RS Argissolo 0,810 - - 0,064 12,151 13
EN: Eucalipto plantado em nível; ED: Eucalipto plantado morro abaixo; ECM: Eucalipto sob cultivo mínimo; 
FN: Floresta nativa; SD: Solo descoberto.1-(MARTINS et al. 2010b; OLIVEIRA et al. 2009; SILVA et al. 2010; 
SILVA et al. 2014; GUIMARãES et al. 2013; CâNDIDO et al. 2014; OLIVEIRA et al. 2013.

As perdas de água por erosão hídrica têm registrado uma variação de 0,1 a 59 % da precipitação 
anual (Tabela 4), para floresta nativa e solo exposto sem práticas conservacionistas, respectivamente. 
Valores extremos podem contribuir para o estresse hídrico. Para os plantios de eucalipto sob cultivo 
mínimo, foram observados valores de perdas de água muito baixos, na ordem de 0,5 a 6,4 % da 
precipitação anual. As perdas de solo e água em todas as áreas avaliadas obedeceram à seguinte 
ordem FN < E < SD (Tabelas 3 e 4). Nos sistemas de manejo com floresta de eucalipto, as maiores 
perdas de solo foram observadas para sistema sem a manutenção do resíduo, evidenciando o efeito 
negativo da retirada da serapilheira e ou restos culturais, notadamente quando são eliminados com 
o uso do fogo. Esta cobertura vegetal pode ser considerada como um dos fatores mais importantes 
que controlam o escoamento superficial e a perda de solo, sendo sua manutenção uma ferramenta 
eficaz para reduzir a erosão hídrica em sistemas florestais.

Estudos avaliando a qualidade do solo, em relação à erosão hídrica, nos sistemas florestais de-
tectaram variações significativas entre os índices de qualidade em função dos diferentes tipos de 
manejo (FREITAS et al., 2012; CâNDIDO et al. 2015). Estudando a qualidade do solo em sistemas 
florestais, Cândido (2013) e Cândido et al. (2015) utilizaram dois métodos de indexação: Índice de 
Qualidade Integrado (IQI) e Índice de Qualidade Nemoro (IQN), em Latossolos. Os estudos concluíram 
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que o IQI variou de 0,27 (SD) a 0,86 (FN), no LVd1 (mais argiloso), e de 0,31 (SD) a 0,70 (Cerrado 
Nativo - CN), no LVd2 (menos argiloso). Enquanto que o IQN variou de 0,17 (SD) a 0,66 (FN), no 
LVd1, e de 0,22 (SD) a 0,49 (CN) no LVd2. Valores próximos foram obtidos por Freitas et al. (2012), 
os quais, trabalhando com Latossolo Vermelho em ambiente de Cerrado, obtiveram valores de IQS 
em torno de 0,61 e 0,58 para CN e ECM, respectivamente. Os índices distinguiram três grupos de 
acordo com a qualidade do solo, em ordem decrescente: FN, CN> ECM> ES, SD. Isso indica a degra-
dação do ambiente a partir do momento em que sai do equilíbrio natural e começa a ser manejado. 

Segundo Cândido et al. (2015), os IQS apresentam alta correlação inversa com as perdas de 
solo e água, sendo os tratamentos com as maiores taxas de erosão hídrica, SD e ES, apresentaram 
também os menores valores de IQI e IQN. Dessa forma, o IQS pode ser utilizado como ferramenta 
para predizer a sustentabilidade de um sistema de manejo em relação à erosão hídrica.

Dentre os biomas estudados, a vegetação nativa de Mata Atlântica apresentou um comporta-
mento mais conservacionista em relação à erosão hídrica do que o Cerrado (Tabela 3). Os maiores 
valores de perdas de solo no Cerrado estão associados, principalmente, à baixa fertilidade natural 
e, consequentemente, à vegetação predominante deste bioma, com espécies graminosas ralas e 
arbóreas com baixa densidade de plantas. Nestas condições, proporciona-se pouca proteção ao solo, 
permitindo o impacto direto das gotas das chuvas sobre a superfície dos solos, gerando salpicamento 
e selamento superficial, reduzindo a capacidade de infiltração de água no solo e aumentando as 
perdas de solo e água pela erosão hídrica. Entretanto, ressalta-se que as perdas de solo em todas 
as áreas estudadas apresentaram valores bem abaixo do limite de tolerância, indicando adequação 
dos sistemas de manejo em relação à erosão hídrica.

Tabela 4. Perdas de água em florestas de eucalipto em diferentes classes de solo e tipos de manejo

Classe de Solo
Perdas médias de água

En ED ECM Fn SD
mm % mm % mm % mm % mm %

Argissolo 39,02 3,49 - - - - 27,52 2,50 105,53 9,64
Argissolo 25,14 2,30 - - - - 24,13 2,20 42,17 3,72
Argissolo 25,35 4,33 - - - - 27,21 2,60 279,74 25,68
Latossolo - - - 1,20 - 0,50 - 0,10 - 1,00
Latossolo - - - 2,60 - 3,80 - 4,00 - 14,30
Argissolo 0,88 0,10 - - - - 0,39 0,00 19,10 1,80
Espodossolo 0,47 0,00 - - - - 0,22 0,00 2,96 0,30
Latossolo 1,22 0,10 - - 70,42 4,60 3,13 0,20 124,73 8,10
Latossolo 0,00 0,00 25,00 - 98,91 6,40 6,25 0,40 329,27 21,50
Argissolo 242,00 12,00 - - - - 34,00 3,00 811,00 59,00

EN: Eucalipto plantado em nível; ED: Eucalipto plantado morro abaixo; ECM: Eucalipto sob cultivo mínimo; 
FN: Floresta nativa; SD: Solo descoberto.

Levantamentos realizados revelaram valores de erosão em leitos de estradas, em sulcos e laminar 
na ordem de 432Mg km-1 (declives inferiores a 4 %) e 1.058 Mg km-1 (declives superiores a 12 %). 
Em relação às perdas de solo por deslocamento de massa nos taludes de estradas foram observa-
dos valores variando de 17 a 86 Mg talude-1. No balanço global as perdas de água nas estradas e 
aceiros equivalem a 22 % da precipitação anual (OLIVEIRA et al. 2010a). 

CAuSAS E COnTROLE DA EROSÃO
A estrada é a base de toda a atividade florestal, servindo para viabilizar o tráfego de mão-de-obra 

e os meios de produção, no entanto, sua construção promove a retirada da cobertura vegetal, a movi-
mentação do solo e a compactação de seu leito, tornando tais vias muito vulneráveis à erosão hídrica 
em eventos de chuvas erosivas e ausência de práticas conservacionistas (OLIVEIRA et al. 2010b). 

As perdas extremas de solo nas estradas ocorrem em condições de ausência de práticas con-
servacionistas, eventos de chuva com alto potencial erosivo e solos suscetíveis. A locação incorreta 
da rede viária ligada à captação, condução e deságue de enxurrada, pode evoluir para voçorocas 
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no interior dos talhões. A solução está na implementação de práticas conservacionistas como cons-
trução de bacias de captação de água, camalhões, dissipadores e canais divergentes (OLIVEIRA 
et al. 2010a).

As bacias de captação de água e os camalhões dividem a estrada em segmentos, eliminando 
seu efeito erosivo da enxurrada. Quando estas águas acumulam em locais determinados, sua infil-
tração no solo é efetiva, favorecendo a recarga do lençol freático e, consequentemente, mantendo 
a perenidade dos cursos e nascentes naturais. As bacias de captação de água são dimensionadas 
e locadas tecnicamente em função do declive, da área de exposição, do tipo de solo e da precipi-
tação local. Recomenda-se que sejam implantadas em estradas com declividade máxima de 20%, 
pois acima desse limite a construção torna-se dispendiosa e compromete a segurança da estrutura 
(OLIVEIRA et al. 2010b). Valores de declividade superior a 12%, sem práticas conservacionistas à 
erosão hídrica, ocasionam perdas exponenciais, além de dificultar o trânsito de veículos de grande 
porte (OLIVEIRA et al. 2010a).

Com a conscientização ambiental, produção sustentada e a necessidade de certificação para 
atender a um mercado cada vez mais exigente, algumas ações ainda deverão ser implementadas. 
Entre estas, podemos destacar a adoção da aptidão silvicultural nas tomadas de decisão sobre a 
expansão dos plantios, a recomposição de reserva florestal para as classes de solos inferiores e a 
adoção das bacias hidrográficas como unidades de monitoramento, planejamento e gestão ambiental. 
Outro aspecto que merece importância está relacionado ao envolvimento social da empresa com os 
agricultores próximos às regiões produtoras de eucalipto. Uma alternativa seria a inserção destes 
nos programas de fomentos para produção de mudas de espécies nativas, para recomposição das 
reservas legais e recuperação de áreas degradadas. Isto implicaria em grandes vantagens para a 
regulação do fluxo hidrológico e da ciclagem de nutrientes no ecossistema.

COnSIDERAçõES FInAIS
De modo geral, a construção de estradas é a principal causa da degradação do solo pela erosão 

hídrica. Por isso, é diretamente associada à sustentabilidade do sistema. Estas obras podem pro-
duzir diversos efeitos negativos sobre o solo, recarga de água, produtividade do talhão florestal e 
na sustentabilidade das plantações florestais. 

O monitoramento e respectiva adoção de métodos de controle das perdas de solo e água por 
erosão nas estradas e talhões mostram-se simples e eficazes, de custo benefício baixo, com medidas 
preventivas de controle mais úteis e menos onerosas que as corretivas, acentuando a viabilidade 
de aplicação das mesmas. Tais técnicas assumem importância fundamental na minimização da 
degradação do solo pela erosão hídrica e garantem a conservação e sustentabilidade do uso deste 
recurso favorecendo o equilíbrio do meio ambiente. 

Os estudos realizados até agora indicam que os plantios de florestas com eucalipto como pratica-
dos nas empresas florestais, de alto nível tecnológico, são ambientalmente sustentáveis no âmbito 
da conservação do solo e da água. Este sucesso está relacionado à forma equilibrada de conciliar 
a pesquisa acadêmica e uso de tecnologias.
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InTRODuçÃO
Até a década de 60 o setor florestal era pouco expressivo na economia brasileira e caracterizava-

-se por ser uma exploração predatória dos recursos florestais (VALVERDE, 1995). Contudo, nas 
últimas cinco décadas, o setor florestal sofreu grande expansão, com rápido crescimento da área 
de plantações florestais e aumento da produtividade das florestas plantadas, em decorrência de 
condições edafoclimáticas favoráveis e utilização de tecnologia silvicultural avançada (CARVALHO 
et al., 2010; SOUZA et al., 2010).

A partir da década de 1990, a colheita florestal passou a ser tecnologicamente avançada, com 
a importação de maquinários da Europa e Estados Unidos como Feller Bünchers, Harvesters, Ski-
dders e Forwarders (ALTOé, 2008; FERNANDES;  SOUZA, 2003). O uso destes equipamentos 
pode ocasionar degradação da estrutura do solo, devido à compactação provocada pelo aumento 
do tráfego de maquinário pesado (DIAS JUNIOR et al., 2007).

O processo de compactação do solo consiste na redução do seu volume pela expulsão de ar dos 
poros devido à aplicação de pressões que superam a capacidade que o solo tem de suportá-las 
(DIAS JUNIOR, 2000) (Figura 1). Quando a redução do volume se dá pela atuação de processos 
naturais, como ciclos de umedecimento e secagem e outros fatores pedogenéticos, o processo é 
denominado de adensamento (DIAS JUNIOR, 2000).

Figura 1 – Ilustração do processo de compactação do solo. No círculo à esquerda, os 
agregados encontram-se distantes: a porosidade é elevada e a densidade do solo é baixa 

sob vegetação natural. No círculo à direita, os agregados foram aproximados devido à 
redução do espaço poroso do solo pela aplicação de pressões na superfície. 

Ilustração: Diego Tassinari

EFEITOS nEgATIVOS DA COMPACTAçÃO DO SOLO
O processo de compactação do solo foi definido como a redução do seu volume devido à expulsão 

do ar dos poros. O espaço antes ocupado pelo ar passa a ser ocupado pelos sólidos do solo (partí-
culas de argila, silte areia e matéria orgânica). O aumento da massa de sólidos em um determinado 
volume condiciona o aumento da densidade do solo, que é um dos indicadores mais utilizados para 
avaliação da compactação do solo. A Tabela 1 apresenta o efeito de diferentes estratégias de colheita 
florestal no aumento da densidade do solo.
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Tabela 1 – Efeito de diferentes estratégias de colheita florestal no aumento da densidade do solo 
(Ds). Fonte: Dias Junior et al. (2005)

Projeto Ds anterior 
ao tráfego

Aumento da Ds em função do sistema de colheita
F+S 30 F+S 60 h+F M+F F+C M+M área Proc.

g cm-3 ________________________________ % _________________________________

Estação Seca
Buriti 1,02 1 0 7 - - - -
Dourado 0,92 5 5 7 - - - -
S. Leonardo 1,04 8 4 7 - - - -
Média 0,99 7 3 7 - - - -

Estação Chuvosa
Imbaúbas 1,01 22 - 21 11 - - 34
Água Suja 1,13 13 - - 21 6 1 26
Cajá Ba. 1,29 15 - - 22 18 7 26
Média 1,14 17 - 21 18 12 4 29

F+S 30: Feller Büncher e Skidder pneus estreitos; F+S 66: Feller Büncher e Skidder pneus largos; H+F: Har-
vester e Forwarder; M+F: manual e Forwarder; F+C: Feller Büncher e Clambunk; M+M: serra motorizada e 
manual; Área Proc.: área de processamento

Acompanhando o aumento da densidade do solo, a compactação também provoca redução da 
porosidade total, do tamanho e da continuidade de poros. A Tabela 2 apresenta o efeito de diferentes 
estratégias de colheita florestal na redução da porosidade total do solo.

Tabela 2 – Efeito de diferentes estratégias de colheita florestal na redução da porosidade total (PT). 
Fonte: calculado a partir de Dias Junior et al. (2005)

Projeto PT anterior 
ao tráfego

Redução da PT em função do sistema de colheita
F+S 30 F+S 60 h+F M+F F+C M+M área Proc.

cm-3 cm-3 _______________________________________ % _____________________________________

Estação Seca
Buriti 0,61 0 0 3 - - - -
Dourado 0,64 3 3 5 - - - -
S. Leonardo 0,68 7 3 7 - - - -
Média 0,64 7 3 7 - - - -

Estação Chuvosa
Imbaúbas 0,58 16 - 16 9 - - 24
Água Suja 0,56 11 - - 18 5 0 20
Cajá Ba. 0,51 16 - - 28 18 8 25
Média 0,55 14 - 16 18 11 4 23

F+S 30: Feller Büncher e Skidder pneus estreitos; F+S 66: Feller Büncher e Skidder pneus largos; H+F: Har-
vester e Forwarder; M+F: manual e Forwarder; F+C: Feller Büncher e Clambunk; M+M: serra motorizada e 
manual; Área Proc.: área de processamento

A redução do volume de poros reduz a aeração do solo, o que pode ocasionar anoxia (falta de 
oxigênio) no sistema radicular e aumentar as perdas de N por denitrificação. O processo de infiltra-
ção de água no solo também é reduzido em decorrência da compactação. A Tabela 3 apresenta o 
efeito de diferentes estratégias de colheita florestal na redução da taxa de infiltração básica em solos 
cultivados com eucalipto. Destaque para a redução de 100% na taxa de infiltração básica ocorrida 
no projeto Embaúbas, e a redução de mais de 75% em todas as outras situações. Em decorrência 
da redução na capacidade de infiltração do solo, a compactação favorece o escoamento superficial 
e as perdas de solo por erosão hídrica. Além da infiltração, a redistribuição de água no perfil do solo 
também é comprometida (HILLEL, 1982). Por alterar o sistema poroso, a compactação também 
reduz a capacidade de água disponível do solo.
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Tabela 3 – Taxa de infiltração constante (TI) e porcentagem de redução em função de diferentes 
estratégias de colheita florestal1

Projeto Taxa de Infiltração 
antes do tráfego

Redução da Taxa de Infiltração
F+S h+F M+F

mm h-1 ______________________ % ______________________

Buriti 148 80 86 77
Dourado 105 86 84 -
S. Leonardo 103 80 86 76
Imbaúbas 155 100 100 100
Aeroporto 180 90 91 90
Redução média 138 87 89 86

F+S: Feller Büncher e Skidder pneus estreitos; H+F: Harvester e Forwarder; M+F: Manual e Forwarder.

A compactação do solo aumenta a sua resistência mecânica e restringe a penetração de raízes 
o que pode provocar redução da produtividade. Outro efeito negativo da compactação do solo sobre 
a lucratividade da exploração agrícola e florestal é o aumento da energia necessária para o preparo 
de solo, o que eleva os custos dessas operações.

Em decorrência de todos os efeitos negativos da compactação do solo, que comprometem a 
sustentabilidade das explorações agrícola e florestais, a prevenção da compactação do solo torna-
-se imprescindível. Enquanto a física do solo clássica limitava-se a aplicar indicadores de qualidade 
para diagnóstico da compactação do solo e quantificação dos seus efeitos, havia a necessidade de 
se determinar as pressões que os solos poderiam suportar sem sofrer deformação adicional, para 
efetivamente possibilitar a adoção de estratégias de manejo preventivas. Nesse sentido, surgiu a 
necessidade de modelar a capacidade de suporte de carga dos solos sob uso agrícola. Pata tanto, 
tem sido adotado o ensaio de compressão uniaxial, frequentemente empregado pela mecânica do 
solo e engenharia geotécnica.

OBTEnçÃO DOS MODELOS DE CAPACIDADE DE SuPORTE DE CARgA

Desenvolvimento da teoria
O comportamento mecânico dos solos agrícolas tem sido avaliado por meio da curva de compres-

são do solo (HORN; LEBERT, 1994), representada graficamente pela relação entre o logaritmo da 
pressão aplicada e a densidade do solo ou o índice de vazios (Figura 2a).

Quando o solo não sofreu nenhuma pressão prévia, esta relação é linear e a aplicação de qualquer 
pressão resultará em deformações não recuperáveis, causando, portanto, compactação adicional do 
solo (DIAS JUNIOR, 2000). Entretanto, quando o solo já experimentou pressões prévias ou ciclos 
de secagem e umedecimento, a variação das pressões atuando sobre o solo determinará a forma-
ção de duas regiões distintas na curva de compressão do solo: a curva de compressão secundária 
(região de deformações pequenas, elásticas e recuperáveis) e a curva de compressão virgem (re-
gião de deformações plásticas e não recuperáveis). A curva de compressão secundária representa 
os níveis de pressões experimentadas pelo solo no passado sendo, portanto, função do manejo do 
solo (histórico das pressões aplicadas). Para que não ocorra compactação adicional, o solo deve ser 
cultivado ou trafegado na região da curva de compressão secundária. Este componente da curva de 
compressão reflete a história do manejo impressa na estrutura do solo e tem sido quantificado para 
a determinação da pressão de pré-consolidação do solo (σp).

A pressão de pré-consolidação é, portanto, a pressão que divide a curva de compressão do solo 
nestas duas regiões. Na agricultura, a aplicação de pressões maiores do que a pressão de pré-
-consolidação devem ser evitada, para que não ocorra compactação adicional do solo. A pressão de 
pré-consolidação depende de vários fatores como: processos de secagem e umedecimento, textura, 
estrutura e densidade do solo, sistema de manejo, matéria orgânica, alterações químicas devido ao 
intemperismo, precipitações, agentes cimentantes, pH, troca de íons, etc.

Para uma mesma condição, o fator que governa a quantidade de deformação que poderá ocorrer 
no solo é o conteúdo de água (Figura 2b) e sua densidade inicial, que reflete o estado de compactação 

¹LEITE, F.P. Dados não publicados
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inicial do solo (DIAS JUNIOR; PIERCE, 1995). Assim, quando os solos estão mais secos, a pressão 
de pré-consolidação pode ser alta, condicionando ao solo uma maior capacidade de suporte de carga, 
que pode ser suficiente para aguentar as pressões aplicadas e a compactação do solo pode não ser 
significativa. Entretanto, quando o conteúdo de água é alto, a pressão de pré-consolidação é baixa, 
condicionando uma menor capacidade de suporte de carga do solo, tornando-o mais suscetível à 
compactação. Dessa forma, o estudo da compressibilidade do solo pode servir como subsídio na 
tomada de decisão sobre executar ou não uma operação mecanizada ou até mesmo de trafegar ou 
não uma determinada área.

Figura 2 – (a) Curva de compressão do solo. O comportamento do solo é elástico 
até a pressão de pré-consolidação, valor a partir do qual a aplicação de pressões 

resulta em deformações plásticas. Fonte: Dias Junior e Pierce (1996). (b) Curvas de 
compressão do solo para diferentes condições de umidade. Fonte: Dias Junior (1994)

Considerando estes aspectos, Dias Junior (1994) desenvolveu um modelo denominado modelo 
de capacidade de suporte de carga, para solos de clima temperado, que prediz a máxima pressão 
que o solo pode suportar para diferentes conteúdos de água, sem causar compactação adicional, 
em função da pressão de pré-consolidação e do conteúdo de água no solo. Modelos semelhantes a 
este (Figura 3), têm sido encontrados para diversos solos brasileiros. Espera-se que com o avanço 
da pesquisa e da preocupação com a prevenção da degradação estrutural dos solos, os modelos de 
capacidade de suporte de carga sejam desenvolvidos e usados como uma ferramenta preventiva da 
compactação adicional do solo e na geração de mapas de suscetibilidade do solo à compactação, 
de resistência ao preparo e de trafegabilidade dos solos.

Figura 3 – Pressão de pré-consolidação versus o conteúdo de água do solo 
(representação gráfica do modelo de capacidade de suporte de carga). Fonte: Silva et al. (2010)
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Metodologia para obtenção dos modelos de capacidade de suporte de carga
Uma vez que o objetivo desta análise é avaliar a estrutura do solo, as amostras utilizadas devem 

representar o arranjo tridimensional dos componentes do solo, sendo por isso ditas indeformadas. 
Essas amostras são coletadas em cilindros metálicos (para o ensaio de compressão, com diâmetro 
de 6,4 cm e altura de 2,5 cm aproximadamente) com auxílio de amostrador tipo Uhland (Figura 4). 
Depois de coletadas, as amostras são envoltas em filme plástico e parafinadas (para preservação 
durante o transporte e restrição à perda de umidade).

Figura 4 – Amostrador do tipo Uhland, mostrando o anel metálico no qual será coletado o solo, 
a ponteira metálica dentro da qual vai o cilindro (e que efetivamente é inserida no solo) e a haste 

metálica com soquete (a). Amostras coletadas e envoltas em filme plástico sendo parafinadas 
antes do transporte (b). Amostra já preparada (com o excesso de solo removido) pronta para ser 

submetida ao ensaio de compressão uniaxial (c). Fotos: Moacir de Souza Dias Junior

Nos estudos de compressibilidade do solo em laboratório, tem sido usado o ensaio de compres-
são uniaxial. Os resultados deste ensaio permitem obter a curva de compressão do solo (Figura 2), 
que quantifica o aumento da densidade do solo para cada pressão aplicada e possibilita estimar, 
portanto, a susceptibilidade do solo à compactação.

O ensaio de compressão uniaxial é conduzido em equipamentos denominados de consolidôme-
tros (Figura 5), que podem ser eletrônico-pneumáticos, nos quais as pressões são aplicadas por ar 
comprimido (que demanda a instalação de compressores de ar acoplados aos equipamentos); ou 
eletrônico-mecânicos, em que o próprio equipamento já aplica as pressões (sem a necessidade de 
instalação de compressores de ar). À medida que as pressões são aplicadas, a deformação resul-
tante é registrada, o que permite calcular a densidade do solo a cada etapa de aplicação de carga. 
São aplicadas sucessiva e continuamente pressões crescentes e pré-estabelecidas (em geral 25, 
50, 100, 200, 400, 800 e 1.600 kPa) a uma amostra indeformada de material de solo na condição 
parcialmente saturada.
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Figura 5 – Consolidômetro eletrônico-pneumático (Terraload Consolidation Device S-450, 
Durham Geo Slope Indicator, USA), com extensômetro analógico para registro da deformação, 

empregado para condução do ensaio de compressão uniaxial e obtenção da 
curva de compressão do solo. Foto: Diego Tassinari

Uma vez que a umidade é o fator que exerce maior influência sobre o comportamento compressivo 
do solo, os ensaios de compressão uniaxial são realizados empregando-se amostras equilibradas em 
diferentes umidades. Para tanto, durante o preparo das amostras indeformadas (quando o excesso 
de solo é removido para que o volume da amostra coincida com o do cilindro), uma porção de solo 
é retirada, colocada em uma lata de alumínio, pesada e levada para secagem em estufa a 105 – 
110 °C por 24 h. Conhecendo-se o peso inicial do conjunto anel + solo úmido e a umidade inicial, é 
possível calcular qual deve ser o peso do conjunto para qualquer umidade desejada. Se a umidade 
atual da amostra encontra-se acima da umidade desejada, ela deve ser deixada para secar ao ar no 
laboratório até que atinja o peso desejado. Se a umidade atual da amostra encontra-se abaixo da 
umidade desejada, ela deve ser saturada e então posta para secar ao ar até atingir o peso desejado. 
Quando a amostra estiver na umidade desejada, ela é levada para o ensaio de compressão uniaxial.

POSSIBILIDADE DE uSO DOS MODELOS DE CAPACIDADE DE SuPORTE DE CARgA
Os modelos de capacidade de suporte de carga têm sido usados para diferentes finalidades, 

em diferentes condições edafoclimáticas, de usos da terra e de sistemas de manejo. A seguir, são 
descritos e exemplificados os principais usos que têm sido dados aos modelos de capacidade de 
suporte de carga.

Estimar a máxima pressão que pode ser aplicada aos solos 
para evitar que a compactação adicional ocorra

Para determinar a máxima pressão a ser aplicada ao solo para evitar que a compactação adicional 
ocorra em um determinado conteúdo de água, deve-se substituir na equação do modelo de capacidade 
de suporte de carga, expresso pela função σp = 10(a+b*θ) (em que σp é a pressão de pré-consolidação, 
θ é a umidade volumétrica do solo, e “a” e “b” são os coeficientes de ajuste da regressão), o valor do 
conteúdo de água, determinando o valor da pressão de pré-consolidação correspondente; ou então, 
no gráfico do modelo, entrar com o conteúdo de água desejada e determinar o valor da pressão de 
pré-consolidação, que corresponderá ao valor da pressão máxima a ser aplicada ao solo para evitar 
que a compactação adicional ocorra.

Por exemplo, tem-se o modelo de capacidade de suporte de carga representado na Figura 6. Para 
a umidade volumétrica igual a 0,20 m3 m-3, a pressão máxima a ser aplicada ao solo para evitar que 
a compactação adicional do solo ocorra é igual a 316 kPa.
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Figura 6 – Determinação da pressão máxima a ser aplicada ao solo 
para evitar que a compactação adicional do solo ocorra

Avaliar a suscetibilidade à compactação de diferentes classes de solo
Os modelos de capacidade de suporte de carga permitem avaliar a suscetibilidade à compactação 

de diferentes classes de solo. Essa abordagem é importante na exploração florestal sustentável, 
pois permite definir com maior precisão qual a melhor gleba para se efetuar tráfego com maquiná-
rio pesado sem provocar degradação da estrutura do solo. Como exemplo, tem-se os modelos de 
capacidade de suporte de carga obtidos para um Plintossolo (FX) situado no município de Aracruz, 
ES, um Argissolo Amarelo (PA) situado no município de Eunápolis, BA, e um Latossolo Amarelo (LA) 
situado no município de Aracruz, ES (DIAS JUNIOR et al., 2007).

O horizonte A do Plintossolo apresentou valores de pressão de pré-consolidação maiores do que 
o horizonte A do Latossolo Amarelo e do Argissolo Amarelo, que apresentou os menores valores de 
pressão de pré-consolidação (Figura 7), indicando ser o horizonte A do Plintossolo o mais resistente 
à compactação e o horizonte A do Argissolo Amarelo o mais susceptível. Dessa forma, se houvesse 
necessidade de tráfego durante um período mais úmido, o risco de provocar compactação adicional 
seria menor no Plintossolo.

Figura 7 – Modelos de capacidade de suporte de carga do horizonte A de um Plintossolo (FX), 
de um Argissolo Amarelo (PA) e de um Latossolo Amarelo (LA) situados nos municípios de 

Aracruz, ES, Eunápolis, BA, e Aracruz, ES, respectivamente. Fonte: Dias Junior et al. (2007)



Anais da 49ª Reunião Técnico-Científica do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - Dias 7 e 8 de maio de 2014 ■ 31

Série Técnica IPEF, v. 23, n. 44, dezembro de 2015

Avaliar a suscetibilidade à compactação de diferentes horizontes
A avaliação da suscetibilidade à compactação de diferentes horizontes através dos modelos de 

capacidade de suporte de carga é ilustrada na Figura 8, tendo sido estudado um Argissolo Amarelo 
(PA), situado no município de Aracruz, ES (DIAS JUNIOR et al., 2007). O modelo de capacidade 
de suporte de carga da camada 0-0,03 m (horizonte A) foi considerado estatisticamente diferente 
do modelo da camada 0,35-0,38 m (horizonte B). O modelo de capacidade de suporte de carga da 
camada 0,35-0,38 m do Argissolo Amarelo apresentou valores de pressão de pré-consolidação (σp) 
maiores do que os da camada 0-0,03 m para qualquer conteúdo de água (θ).

Portanto, a camada 0,35-0,38 m é a mais resistente à compactação e a mais restritiva ao desen-
volvimento do sistema radicular que a camada 0-0,03 m.

Figura 8 – Modelos de capacidade de suporte de carga das camadas 0-0,03 e 0,35-0,38 m de 
um Argissolo Amarelo (PA), situado no município de Aracruz, ES. Fonte: Dias Junior et al. (2007)

Avaliar a eficiência do preparo de solo
A pressão de pré-consolidação foi considerada por Römkens e Miller (1971) como uma estimativa 

do esforço que as raízes devem exercer para crescerem, uma vez que o desenvolvimento radicular 
provoca deformação do solo ao seu redor durante sua expansão. A Figura 10 apresenta o efeito 
da subsolagem na pressão de pré-consolidação em duas áreas preparadas para a implantação de 
florestas de eucalipto em um Argissolo Amarelo. Nesta figura, observa-se que a subsolagem reduziu 
as pressões de pré-consolidação ao longo do perfil do solo, sendo esta mais efetiva na Área 051.
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Figura 9 – Efeito da subsolagem na redução da pressão de pré-consolidação, garantindo 
condições menos restritivas ao crescimento do sistema radicular. A profundidade de preparo 

foi até 90 cm no gráfico superior (Área 051) e até 80 cm no gráfico inferior (Área 56)

Avaliar o efeito do tráfego sobre a pressão de pré-consolidação
Para avaliar o efeito do tráfego sobre a pressão de pré-consolidação, Dias Junior et al. (2005) 

propuseram a divisão do modelo de capacidade de suporte de carga em três regiões (Figura 10): (a) 
uma região onde as pressões de pré-consolidação determinadas após o tráfego são maiores do que 
as do intervalo de confiança superior, sendo considerada como a região onde a compactação adicional 
do solo já ocorreu; (b) uma região onde os valores das pressões de pré-consolidação determinadas 
após o tráfego estão entre os intervalos de confiança superior e inferior (esta região indica que não 
houve compactação do solo, entretanto ela é importante, pois indica que a compactação do solo 
poderá ocorrer em uma próxima operação mecanizada se as pressões aplicadas forem maiores do 
que as do intervalo de confiança superior); e (c) uma região onde os valores das pressões de pré-
-consolidação determinadas após o tráfego são menores do que as do limite inferior de confiança. 
Esta região indica que não houve compactação.

Figura 10 – Modelo de capacidade de suporte de carga com as regiões (a), (b) e (c) 
usadas na análise dos efeitos do tráfego sobre a pressão de pré-consolidação. 

Fonte: Dias Junior et al. (2005)
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Na Figura 11a, observa-se que de acordo com os critérios apresentados na Figura 10, a operação 
realizada com o Harvester não causou compactação na profundidade de 45 cm em um Argissolo 
Amarelo, pois os pontos que representam as pressões de pré-consolidação induzidas ao solo por 
esta operação de corte das árvores encontram-se entre os limites do intervalo de confiança do mo-
delo de capacidade de suporte de carga do solo.

Já o baldeio da madeira, realizado com um Forwarder de pneus em um Argissolo Amarelo, de 
acordo com os critérios apresentados na Figura 10, causou, na profundidade de 20 cm, compactação 
em 25, 50 e 100% das amostras coletadas após 8, 16 e 40 passadas, respectivamente (Figura 11b). 
Estes resultados indicaram que a compactação do solo aumentou com o aumento da intensidade 
do tráfego do Forwarder de pneus (DIAS JUNIOR et al., 2008).

Figura 11 – (a) Modelo de capacidade de suporte de carga e pressões induzidas pelo 
Harvester na profundidade de 45 cm em um Argissolo Amarelo. (b) Modelo de capacidade 

de suporte de carga e número de amostras compactadas na profundidade de 20 cm em um 
Argissolo Amarelo após passagem de um Forwarder de pneus. Fonte: Dias Junior et al. (2008)

Após obtenção do modelo de capacidade de suporte de carga de um Latossolo Vermelho-
-Amarelo na camada de 10-12,5 cm, foi avaliado o efeito de dois modais de colheita florestal sobre 
a compactação do solo. O primeiro modal empregou Feller Büncher (modelo 2618 com esteira) e 
Skidder (modelo 460 com pneus 30.5L.32) e o segundo modal utilizou Harvester (modelo 1270 com 
pneus 700x26.5) e Forwarder (modelo 1710 com pneus 750x26.5). Os resultados de porcentagem 
de amostras compactadas (situadas na região “a”, acima do limite superior do intervalo de confiança 
de 95%, como representado na Figura 10) encontram-se na Tabela 4.

Observa-se que a compactação provocada pelo modal Harvester e Forwarder foi ligeiramente 
superior na estação seca em relação ao modal Feller e Skidder, mas, na estação chuvosa, o número 
de amostras compactadas foi praticamente o dobro naquele modal em relação a este. Diante desses 
resultados, conclui-se que o modal de colheita florestal Harvester e Forwarder pode causar maior 
degradação da estrutura do solo que o modal Feller e Skidder, principalmente durante a estação 
chuvosa, quando o solo se encontra mais úmido.
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Tabela 4 – Porcentagem de amostras compactadas após operações de dois modais de colheita 
florestal em Latossolo Vermelho-Amarelo na camada 10-12,5 cm. Fonte: Dias Junior et al. (2005)

Modal de colheita Amostras compactadas
Estação Seca Estação Chuvosa

___________________________ % _________________________

Feller e Skidder1 2 10
Harvester e Forwarder2 4 20

1Feller Büncher (modelo 2618 com esteira) e Skidder (modelo 460 com pneus 30.5L.32); 2Harvester (modelo 
1270 com pneus 700x26.5) e Forwarder (modelo 1710 com pneus (750x26.5)

Avaliar a eficiência da disposição dos resíduos 
na dissipação das pressões aplicadas pelo tráfego 

Para avaliar a eficiência da disposição dos resíduos na dissipação das pressões aplicadas por um 
Forwarder carregado com 9 m3 de madeira, quando este trafegou duas e oito vezes na mesma linha de 
tráfego, foi realizado um estudo utilizando galhada e casca de eucalipto como resíduo florestal (SILVA 
et al., 2007). De acordo com os critérios apresentados na Figura 10, quando o Forwarder trafegou 
duas vezes sobre galhada mais casca (GC) e sobre galhada (G), o solo não sofreu compactação. 
Na condição de solo sem resíduo (SR), 30% das amostras apresentaram-se compactadas (Tabela 
5). Para o número de passadas igual a oito, observou-se que o tráfego realizado sobre a galhada 
mais casca (GC) não promoveu compactação. Na condição de solo coberto apenas por galhada 
(G) e no solo sem resíduo (SR), o tráfego promoveu compactação em 10% e 50% das amostras, 
respectivamente. Fica evidente com isso o forte efeito do resíduo em dissipar as pressões aplicadas 
pelo maquinário, com consequente preservação da estrutura e minimizando a compactação do solo. 
A condição mais suscetível à compactação foi a condição onde o tráfego foi realizado sobre o solo 
sem resíduo (SR).

Tabela 5 – Porcentagem de amostras compactadas após 2 e 8 passadas do Forwarder em diferentes 
condições de disposição de resíduos, na camada de 10-13 cm de um Latossolo Vermelho. Fonte: 
Silva, Dias Junior & Leite, 2007

Tratamento Amostras compactadas
2 passadas do Forwarder 8 passadas do Forwarder

__________________________________ % _________________________________

Galhada + Casca 0 0
Galhada 0 10
Sem Resíduo 30 50

Avaliar a recuperação natural da estrutura do solo
Para avaliar a recuperação natural da estrutura de um Argissolo Amarelo, foram determinadas as 

pressões de pré-consolidação em função dos conteúdos de água de dois em dois anos a partir de 
1996 até o ano de 2004, na linha de tráfego de um Forwarder (após o baldeio da madeira em 1996). 
As porcentagens das amostras compactadas e sem compactação foram determinadas de acordo 
com os critérios apresentados na Figura 10 e os resultados estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Amostras compactadas e não compactadas devido às operações de baldeio da madeira 
realizado com um Forwarder em 1996 em um Argissolo Amarelo na camada de 0-3 cm. Fonte: Dias 
Junior et al. (2007)

Amostra Período de Avaliação
1996 1998 2000 2002 2004

______________________________________ % _____________________________________

Compactada 44 22 11 4 7
Não compactada 56 78 89 96 93
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Observa-se que houve uma redução nas porcentagens das amostras compactadas de 1996 a 
2004, com um aumento nas porcentagens das amostras não compactadas, indicando que ao final 
de oito anos, mesmo não havendo nenhuma operação de preparo, ocorreu um alívio natural da 
compactação do solo, evidenciado pela redução nos valores das pressões de pré-consolidação.

A recuperação natural da estrutura do solo, porém, é um processo lento, podendo levar 10-12 anos 
para compactação superficial (DICKERSON, 1976) a até 50-100 anos para compactação profunda 
(GREACEN;  SANDS, 1980). Os mecanismos pelos quais opera a reestruturação natural dos solos 
incluem ciclos de umedecimento e secagem, incorporação de matéria orgânica e atividade biológica.

novas possibilidades
A avaliação da suscetibilidade do solo à compactação empregando a pressão de pré-consolidação 

e a umidade do solo pode ser conjugada com sistemas de informação geográficas para a elabora-
ção de mapas que representem a distribuição espacial da resistência do solo à compactação, como 
demonstrado no mapa de isolinhas desenvolvido por Gontijo (2007) reproduzido na Figura 12.

Essa abordagem possibilita estimar e espacializar (i) a capacidade de suporte de carga do solo, 
permitindo melhor planejamento da logística de operações de colheita e baldeio dos produtos flores-
tais; (ii) a suscetibilidade do solo à compactação; (iii) a resistência do solo ao preparo.

Figura 12 – Mapa de isolinhas para a umidade gravimétrica do solo (a) e 
pressão de pré-consolidação (b). Reproduzido de Gontijo et al. (2007)
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COnSIDERAçõES FInAIS
As causas e os efeitos da compactação do solo já foram demonstrados por vários pesquisado-

res. Estes estudos demonstraram que a compactação do solo tem sido identificada como um dos 
principais processos causadores da degradação da estrutura dos solos. Os atributos físicos do solo 
convencionalmente monitorados não têm sido capazes de quantificar a capacidade de suporte de 
carga dos solos, não permitindo prever quais os níveis de pressões que podem ser aplicados para 
diferentes conteúdos de água sem que a compactação adicional ocorra. Por este motivo, os modelos 
de capacidade de suporte de carga têm sido usados para prever os níveis de pressões que podem 
ser aplicados aos solos para diferentes conteúdos de água sem que a compactação adicional ocorra 
e para quantificar os efeitos das operações mecanizadas sobre a estrutura dos solos. Devido a isso, 
estes modelos têm sido usados como um critério auxiliar no planejamento das operações meca-
nizadas, no monitoramento do efeito das operações mecanizadas sobre a estrutura dos solos, na 
determinação da suscetibilidade à compactação de classes e horizontes de solos e no monitoramento 
do alívio natural da compactação do solo.

A pressão de pré-consolidação deve ser a máxima pressão a ser aplicada ao solo para que a 
degradação de sua estrutura seja evitada. Os modelos de capacidade de suporte de carga predizem 
a máxima pressão que o solo pode suportar sem sofrer compactação e, portanto, degradação da 
estrutura do solo em função da pressão de pré-consolidação e da umidade. Assim sendo, espera-se 
que em estudos futuros de degradação da estrutura do solo, os modelos de capacidade de suporte 
de carga possam ser utilizados como uma ferramenta preventiva da compactação do solo. 
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RESuMO
O tema manejo de resíduos florestais foi amplamente discutido, principalmente na década de 90, 

quando a queima e o preparo intensivo do solo para plantações florestais foram substituídos pelo 
cultivo mínimo do solo. Nessa época, diversos experimentos com o objetivo de avaliar esses manejos 
foram instalados no Brasil e em vários outros países. Atualmente, com a tendência de maior uso de 
fontes de energias renováveis, os resíduos florestais passaram a serem vistos como potencial fonte 
de biomassa para esse fim. Como alguns experimentos instalados na década de 90 ainda estão sendo 
conduzidos, novas conclusões quanto ao manejo dos resíduos florestais podem ser tomadas com 
base na mesma rede experimental. Foi com esse objetivo que foi escrita a dissertação de mestrado 
com o mesmo título desse documento, que tem seus principais resultados aqui resumidos. Esse 
documento apresenta os principais efeitos de diferentes práticas de manejo de resíduos florestais 
no solo e na produtividade florestal. Foi observado perdas de produtividade próximas a 30% com a 
remoção dos resíduos florestais. Além disso, esse documento apresenta a dinâmica de decomposição 
e liberação de nutrientes pelos resíduos florestais após a colheita. Todos esses resultados são do 
monitoramento de duas áreas experimentais e de dois ciclos de cultivo (aproximadamente 16 anos).
Palavras-chave: Cultivo mínimo; preparo de solo; conservação do solo; sustentabilidade da produ-
ção de madeira. 

InTRODuçÃO
No Brasil, os plantios florestais comumente são estabelecidos em regiões de baixa aptidão 

agrícola, caracterizadas por solos de baixa fertilidade e pouca reserva de minerais, como os Latos-
solos, de textura média, e os Neossolos Quartzarênicos (GONÇALVES et al., 2013). Mesmo com 
a baixa fertilidade dos solos utilizados para plantações de florestas no Brasil, elevados níveis de 
produtividade são alcançados (40,7 m3 ha-1 ano-1) (Associação Brasileira de Produtores de Floresta 
Plantada - ABRAF, 2013). Essa produtividade, se deve a condições climáticas favoráveis, fatores 
de manejo, fertilização e, a características genéticas das espécies do gênero Eucalyptus, as quais 
conferem alta eficiência na absorção e utilização de nutrientes (BARROS et al., 2000; LACLAU et 
al., 2010; LACLAU et al., 2013).

Apesar da crescente relevância do setor florestal brasileiro, questiona-se a sustentabilidade da 
produção das florestas plantadas a médio e longo prazo, devido às características dos solos utilizados 
para as plantações florestais. Nesses solos, a matéria orgânica tem relevante função, influenciando a 
dinâmica dos nutrientes (TIESSEN et al., 1994). Técnicas que manipulam a quantidade e a qualidade 
da matéria orgânica podem refletir em consideráveis alterações na dinâmica e nos estoques de nu-
trientes do solo (KUMAR; GOH, 2000). Nesse contexto, o manejo dos resíduos florestais (serapilheira 
e sobras da colheita) entre as rotações de cultivo é de fundamental importância para manutenção da 
fertilidade do solo (TIESSEN et al., 1994) e para sustentabilidade da produção florestal (MENDHAM 
et al., 2002; TIARKS et al., 1998).

Até a década de 80, os resíduos florestais eram vistos como empecilho à reforma das plantações 
de eucalipto. Este fato motivou a queima, a remoção ou a incorporação desses resíduos. O conceito 
de que o eucalipto necessitava de um preparo de solo intensivo para atingir boas produtividades 
também era tido como boa prática de manejo. Atualmente, esses conceitos foram abolidos, e quase 
todas as áreas florestais são estabelecidas sob o sistema de cultivo mínimo do solo. Contudo, pres-
sões quanto à utilização dos resíduos florestais têm surgido, assim como no setor agrícola. Com 
as restrições para a compra de terras e as elevações dos preços dos combustíveis fósseis, esses 
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resíduos têm sido vistos como potenciais fontes alternativas de energia para o setor industrial. Ape-
sar de ser uma fonte de energia renovável, os benefícios da manutenção dos resíduos no campo 
devem ser considerados. 

DECOMPOSIçÃO E LIBERAçÃO DE nuTRIEnTES
Os resíduos florestais e as raízes são as principais fontes de matéria orgânica para o solo. Estes 

tecidos vegetais, quando verdes, contém em média entre 60 e 90% de água em relação à sua mas-
sa. A taxa de decomposição dos resíduos florestais de plantações de eucalipto no Brasil pode variar 
de 0,2 a 1,2 (GAMA-RODRIGUES; BARROS, 2002; CUNHA et al., 2005; FERRAZ, 2009; ROCHA, 
2014), ou seja, o tempo necessário para decompor metade da massa desses resíduos pode variar de 
meio a três anos. De modo geral, os resíduos de eucalipto apresentam baixa taxa de decomposição, 
decorrente de seu elevado grau de recalcitrância. 

Dentre os resíduos florestais, as folhas apresentam a maior velocidade de decomposição. Em 
estudo realizado em Itatinga – SP com resíduos da colheita de uma plantação de Eucalyptus grandis 
de 8 anos, observou-se que estas foram totalmente decompostas em 240 dias após a colheita (DAC). 
Os galhos apresentaram a menor velocidade de decomposição, remanescendo, aos 300 DAC, apro-
ximadamente 75% de sua massa inicial. As velocidades de decomposição das frações dos resíduos 
florestais seguiram a seguinte ordem: folha > casca > galho (Figura 1). O tempo médio de meia vida 
(t0,5 - tempo necessário para decompor 50% da massa total dos resíduos) dessas frações foram 
0,2, 0,6 e 1,5 anos, respectivamente. A grande diferença na velocidade de decomposição dessas 
frações ocorre principalmente pelas diferenças nas concentrações de nutrientes, relação C/N, teor 
de extrativos e superfície específica dos resíduos florestais (BRADY; WEIL, 2013).

Figura 1 - Massa remanescente média (n=9) dos resíduos florestais e seus respectivos 
comportamentos descritos por modelos exponenciais simples, conforme sugerido 

por Olson (1963), após a colheita de uma plantação de E. grandis com 8 anos. 
A massa inicial de folha era de 6,6 t ha-1, a de galho, 17,6 t ha-1, e, a de casca, 24,9 t ha-1. 

Dados adaptados de Rocha (2014)

Após a colheita, a velocidade de decomposição dos resíduos é alta, reduzindo exponencialmente 
ao longo do tempo. A maior velocidade de decomposição nos primeiros meses após a colheita se 
deve à maior concentração dos nutrientes nas folhas e galhos finos, os quais decompõem rapida-
mente, remanescendo, ao final, apenas galhos grossos e cascas, difíceis de decompor (Figura 2). 
Essa dinâmica de decomposição dos resíduos florestais é fortemente influenciada pelas condições 
climáticas, por exemplo, limitações hídricas e térmicas. 

A alta velocidade de decomposição nos primeiros meses após a colheita é suportada por grande 
aumento na atividade microbiana, o que pode resultar em imobilização inicial de alguns nutrientes. 
No estudo realizado em Itatinga, observou imobilização de N e S nos primeiros 60 dias após a 
colheita, porém, aos 120 dias, esses nutrientes imobilizados já haviam sido disponibilizados nova-
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mente. Apesar dessa imobilização inicial, acredita-se que não ocorrerão prejuízos a nutrição das 
árvores. Isso porque a adubação de base é feita de forma localizada, e em quantidade suficiente 
para atender essa demanda inicial das plantas. Aos 300 dias após a colheita, foi observado libera-
ção de aproximadamente 50% do N, P, Ca, Mg e S, e 80 % do K presentes nos resíduos florestais 
(folhas, galhos, cascas, e serapilheira) mantidos sobre o solo (Figura 3). O K apresentou liberação 
mais rápida que os demais nutrientes, pois este elemento não forma nenhum composto dentro da 
planta, permanecendo em sua forma livre (Tabela 1).

Figura 2 - Decomposição dos resíduos florestais após a colheita. 
Dados adaptados de Rocha (2014) por Gonçalves et al. (2014).

Figura 3 - Velocidade de liberação dos nutrientes contidos nos resíduos da colheita (folhas, 
galhos, cascas e serapilheira) de um povoamento de Eucalyptus grandis de 8 anos em um 

Latossolo de textura média na região de Itatinga, estado de São Paulo. As quantidades iniciais 
295 kg ha-1 de N, 24 kg ha-1 de P, 77 kg ha-1 de K, 291 kg ha-1 de Ca, 63 kg ha-1 de Mg e 

22 kg ha-1 de S. Dados adaptados de Rocha (2014) por Gonçalves et al. (2014).
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Tabela 1 - Quantidade de nutrientes liberados dos resíduos florestais sobre o solo nos primeiros 
300 dias após a colheita

MRF(1) n P K Ca Mg S
________________________________________________kg ha-1_________________________________________________

MRe 83,4 12,7 56,4 73,0 21,5 5,7
MSe 96,6 9,4 3,9 58,4 15,2 7,0

(1)Manejo dos Resíduos Florestais, sendo: MRe – Manutenção de todos os resíduos (folhas galhos cascas e 
serapilheira); MSe – Manutenção penas da serapilheira (colheita das árvores inteiras)

EFEITOS nO SOLO
Outro papel muito importante da manutenção dos resíduos florestais é sua contribuição 

para a proteção do solo, reduzindo os extremos térmicos, as perdas de água por evaporação 
e escoamento superficial, além de contribuir para o aumento da biomassa microbiana do 
solo e da mineralização de nutrientes.

No estudo realizado em Itatinga, avaliaram-se os atributos químicos do solo quanto as diferen-
tes intensidades de remoção de resíduos florestais. As maiores diferenças foram encontradas nas 
camadas de 0-5 e 5-10 cm de profundidade. A decomposição dos resíduos florestais não resultou 
em grandes alterações na fertilidade do solo. De modo geral, os teores de P e K reduziram com o 
decorrer do tempo devido à absorção pelas árvores. O pH do solo pouco alterou com o decorrer 
do tempo (Tabela 2). As práticas de manejo aplicadas pouco influenciaram os teores de nutrientes 
no solo, pois logo após suas mineralizações foram rapidamente absorvidos pelas árvores, além da 
baixa fertilidade inicial do solo.

O efeito da remoção dos resíduos da colheita no teor e na qualidade da matéria orgânica do solo 
(MOS) também foi avaliado. Observou que, no final do ciclo de cultivo de oito anos, o teor de carbono 
orgânico oxidável (CO) no tratamento em que todos os resíduos foram mantidos, variou de 30 a 40 g 
kg-1 na camada de 0-5 cm, de 12 a 16 g kg-1 na camada de 5-10 cm e, de 7 a 8 g kg-1 na camada de 
10-20 cm. Na camada de 0-5 cm, em média, 42% do CO foi caracterizado como facilmente oxidável 
(Fração 1), 42% como mediamente oxidável (Fração 2) e 16% como de difícil oxidação (Fração 3). 
Na camada de 5-10 cm, houve aumento da contribuição da fração 2 no CO e, na camada de 10-20 
cm, diminuição do percentual de carbono oxidado na fração 1 e aumento na fração 3, sugerindo 
incremento em frações mais recalcitrantes em detrimento das frações mais lábeis.

Tabela 2 - Teores de nutrientes(1) em um Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, textura média (20% 
de argila), em função do tempo após a colheita, em tratamentos que receberam diferentes práticas 
de manejo de resíduos (ROCHA, 2014)

Tempo 0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm
P ph(2) K Ca Mg P ph K Ca Mg P ph K Ca Mg

dias mg kg-1 __mmolc dm-3__ mg kg-1 __mmolc dm-3__ mg kg-1 __mmolc dm-3__

Manutenção de todos os resíduos florestais
0 8,0 3,5 1,1 5,2 4,9 4,4 3,6 0,8 1,9 2,2 3,3 3,8 0,6 1,2 1,2
60 7,0 3,7 1,0 4,7 7,2 4,5 3,9 0,6 2,0 4,1 - - - - -
120 6,8 4,0 0,7 7,9 9,5 4,1 3,9 0,6 2,7 2,2 4,0 3,9 0,5 1,2 1,7
300 6,1 3,6 0,7 7,6 8,5 4,1 3,8 0,6 1,8 2,7 2,2 4,0 0,5 1,8 2,4
Remoção de todos os resíduos florestais
0 7,0 3,6 0,7 6,3 7,0 3,6 3,8 0,6 1,1 1,6 3,1 3,8 0,4 1,0 1,0
60 4,9 3,9 0,7 6,8 9,0 3,6 3,9 0,1 1,4 2,5 - - - - -
120 5,9 3,8 0,3 6,8 5,1 4,2 3,9 0,2 2,4 1,9 3,4 3,9 0,3 1,4 0,7
300 3,6 3,8 0,2 7,0 6,3 3,1 3,9 0,6 0,9 0,9 2,1 4,0 0,4 1,1 0,6
Manutenção apenas da serapilheira
0 5,7 3,8 0,8 8,1 7,8 4,0 4,1 0,5 3,3 4,2 3,1 4,0 0,4 1,2 2,4
60 5,3 3,9 0,6 6,6 10,9 3,3 4,0 0,1 1,7 1,9 - - - - -
120 7,5 3,6 0,7 5,2 4,1 4,2 3,9 0,3 1,7 1,5 3,2 3,9 0,3 1,3 0,8
300 5,2 3,7 0,2 3,5 4,2 2,8 3,9 0,6 1,7 2,0 1,9 4,0 0,7 1,3 0,7
DMS (trat.) 

(3) 1,5* 0,2** 0,2** 3,2** 2,4** ns ns ns 0,7* 0,9** ns 0,1** ns ns 0,5*

DMS (tempo.) 1,3* 0,1** 0,2** ns ns 0,6** 0,1** 0,1** ns ns 0,4** ns ns ns 0,3**

(1) Resina como extrator; (2) CaCl2 0,01mol L-1 com razão solo/solução de 1:5; (3) Diferença mínima significativa 
pelo teste LSD a 5% de probabilidade.
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A remoção dos resíduos florestais reduziu o teor e impactou a qualidade da matéria or-
gânica do solo, sendo esses efeitos observados até o final da rotação de cultivo de 8 anos. 
Oito anos após a remoção dos resíduos florestais foi observado teor de CO total 25% infe-
rior, quando comparado a área em que os resíduos foram mantidos. Em muitos trabalhos, 
o manejo dos resíduos florestais influenciou o teor de matéria orgânica do solo apenas nos 
primeiros anos após a adoção de diferentes práticas de manejos, não sendo observado 
efeito dessas práticas no final da rotação de cultivo (MENDHAM et al., 2002; MENDHAM et 
al., 2003; LACLAU, et al., 2010). Isso ocorreu, principalmente, quando se avaliou o carbono 
total do solo em regiões de clima temperado, ou em áreas com solos de alto teor de argila. O 
carbono total do solo, devido a sua alta estabilidade, apresenta poucas e lentas modificações 
em função do manejo do solo, especialmente em plantações florestais, cujas intervenções 
no solo ocorrem com baixa frequência. Em regiões de clima temperado, devido as menores 
temperaturas e precipitação, a atividade dos microrganismos decompositores é mais lenta, 
o que, conjuntamente com a presença de argilas de alta atividade, contribui para a maior 
estabilização da matéria orgânica no solo. Com isso, há menor sensibilidade às práticas de 
manejo. Em solos com maior teor de argila, devido à formação de complexos organominerais, 
a matéria orgânica apresenta maior estabilidade que em solos arenosos. Mendham et al. 
(2003) observaram que em áreas com alto teor de argila, o manejo dos resíduos florestais 
de Eucalyptus globulus na Austrália não influenciou o teor de carbono orgânico no solo. 
Eles relataram que, em áreas arenosas, a remoção dos resíduos florestais reduziu o teor 
de carbono orgânico no solo, sendo esse efeito observado até o final da rotação de 7 anos. 

Com o decorrer do tempo após a colheita, no tratamento em que os resíduos florestais 
foram mantidos sobre o solo (MRe), Rocha (2014) verificou que as concentrações de CO 
e das frações 1 e 2 da camada de 0-5 cm do solo se mantiveram constantes. Neste trata-
mento, a fração 3 apresentou pequena redução. A redução na fração de maior dificuldade 
de oxidação ocorre devido ao efeito “priming” (BRADY; WEIL, 2013). A adição de resíduos 
não decompostos sobre o solo pode ter aumentado a atividade microbiana, o que resulta na 
decomposição de formas lábeis de carbono no solo. Contudo, em médio prazo, não ocorrem 
alterações nas frações mais lábeis, devido à constante reposição dessas frações por meio 
da decomposição dos resíduos vegetais mantidos sobre o solo. No tratamento em que os 
resíduos florestais foram removidos, ocorreu redução no CO total (ROCHA, 2014). Essa 
redução foi bastante acentuada na fração 1 e não observada na fração 3. Com a remoção 
dos resíduos florestais, o carbono orgânico no solo decomposto pela ação microbiana não 
é reposto, ocorrendo redução em seu teor. Essa diminuição ocorre mais intensamente nas 
frações mais lábeis (Figura 4).
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Figura 4 - Teor de carbono orgânico oxidável (CO) na camada de 0-5 cm do solo (a) e nas 
frações facilmente oxidável (b), mediamente oxidável (c) e dificilmente oxidada (d) em um 

Latossolo Vermelho Amarelo, distrófico de textura média com manutenção (CReCF) e 
remoção (SReCF) dos resíduos florestais. As barras sobre os pontos indicam o erro padrão 

da média e, a barra sem o ponto indica a diferença mínima significativa pelo teste LSD. 
Valores sob as barras indicam a probabilidade do teste F (Rocha, 2014)

EFEITO nA PRODuTIVIDADE DE MADEIRA
Os resíduos florestais podem influenciar de diversas formas a produtividade da floresta. De for-

ma direta, a manutenção dos resíduos florestais reduz a exportação de nutrientes, elevando sua 
disponibilidade às árvores. Porém, os resíduos apresentam diversos outros efeitos sobre o solo que 
resultam em melhor condição de desenvolvimento às plantas. Quanto mais arenoso e menos fértil 
for o solo, mais intensos são os efeitos dos resíduos florestais. 

Em povoamentos de Eucalyptus grandis estabelecidos em Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
de textura média, na região de Itatinga - SP, Rocha (2014) relatou uma produção de 350 m3 ha-1 de 
madeira ao final da rotação de cultivo de oito anos, no tratamento em que todos os resíduos florestais 
foram mantidos sobre o solo. Quando só a serapilheira foi mantida (colheita das árvores inteiras), 
houve perda de 15% no volume de madeira e, quando todos os resíduos foram removidos, a perda 
de produtividade foi de 39% (Figura 5a e b). Em uma área adjacente, com mesmo tipo de solo e 
material genético, Hübner (2015) observou redução na produtividade com a remoção de resíduos 
florestais, muito inferior (4%) à relatada por Rocha (2014) (Figura 5 c e d). Essa grande diferença 
entre os resultados das duas áreas experimentais está associada aos diferentes montantes de 
fertilização aplicados (Figura 5). Ressalta-se que esses resultados foram obtidos em condições ex-
perimentais, e em áreas planas, dessa forma a erosão do solo foi prevenida. Em áreas comerciais, 
mesmo com aplicação de maiores quantidades de fertilizantes, acreditasse que perdas maiores de 
produtividade poderão ocorrer.
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Figura 5 - Volume de madeira com casca e incremento média anual (IMA) de plantações de 
E. grandis em tratamentos que receberam diferentes práticas de manejo de resíduos: 

MRe – manutenção de todos os resíduos florestais sobre o solo, MSe – remoção da parte 
aérea e manutenção apenas da serapilheira, RRe – Remoção de todos os resíduos florestais. 

Nos resultados apresentados nas figuras a e b, houve baixo investimento em fertilização 
(15 kg ha-1 de N, 30 kg ha-1 de P2O5 e 165 kg ha-1 de K2O) e, nas figuras c e d, alto 

investimento em fertilização (100 kg ha-1 de N, 100 kg ha-1 de P2O5, 150 kg ha-1 de K2O e 
2 t ha-1 de calcário. As barras indicam as diferenças mínimas significativa a 5% de 

probabilidade pelo teste LSD e os valores sobre as barras a significância do teste F. 
Adaptado de Rocha (2014)

Os resíduos florestais apresentam inúmeros benefícios ao solo, dentre eles, redução dos 
estresses térmicos, proteção do solo contra erosão, aumento da biomassa microbiana, da 
capacidade de mineralização de nutrientes, redução das perdas de água por evaporação 
e escoamento superficial, conforme citado anteriormente. Todos esses benefícios podem 
ter contribuído para maior produtividade do tratamento em que todos os resíduos florestais 
foram mantidos sobre o solo (Rocha, 2014). Mas, o principal efeito da manutenção dos 
resíduos florestais sobre a produtividade foi a redução da exportação de nutrientes. Neste 
estudo, quanto maior foi a quantidade de massa de resíduos mantida sobre o solo, maior 
foi a produção de biomassa aérea (Figura 6). Esse resultado destaca o grande efeito dos 
resíduos como fonte de nutrientes, consequentemente, economia no uso de fertilizantes.

Este autor também constatou que a remoção integral de resíduos florestais na primeira 
rotação de cultivo resultou em perda de 6% de produtividade na segunda rotação de cultivo, 
mesmo essa sendo reformada no sistema de cultivo mínimo (Figura 7).
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Figura 6 - Relação entre a quantidade de resíduos florestais mantida sobre o solo 
(MRe – manutenção de todos os resíduos florestais sobre o solo, MSe – remoção da parte 

aérea e manutenção apenas da serapilheira, RRe – Remoção de todos os resíduos florestais) 
e a produção de biomassa aérea em um povoamento de Eucalyptus grandis aos 8 anos de idade 

(ROCHA, 2014)

Figura 7 - Efeito residual (segunda rotação do experimento) dos diferentes manejos de resíduos 
(MRe – manutenção de todos os resíduos florestais sobre o solo, MSe – remoção da parte aérea 
e manutenção apenas da serapilheira, RRe – Remoção de todos os resíduos florestais), no volu-
me de madeira com casca e incremento média anual (IMA). A segunda rotação do experimento 
foi estabelecia mantendo todos os resíduos florestais sobre o solo em todos os tratamentos. As 
barras indicam as diferenças mínimas significativas a 5% de probabilidade pelo teste LSD e os 

valores sobre as barras a significância do teste F. Adaptado de Rocha (2014)

DIRETRIzES E RECOMEnDAçõES
A principal contribuição da manutenção dos resíduos florestais no campo, que pode resultar 

em ganhos de produtividade em curto prazo (uma rotação de cultivo), é a redução na exportação 
de nutrientes e, com isso, o aumento da disponibilidade para as árvores. Esse efeito é observado, 
principalmente, quando é efetuado baixo investimento em fertilização. Se os nutrientes exportados 
com a remoção dos resíduos forem repostos via fertilização, não se esperam grandes ganhos de 
produtividade com a manutenção dos resíduos.

Considerando-se apenas o custo com fertilizantes, a reposição dos nutrientes contidos nos galhos, 
cascas e serapilheira é viável economicamente. Apenas para as folhas não seria viável, devido a 
sua alta concentração de nutrientes. Porém, essa avaliação não é simples, devido à dificuldade de 
valoração financeira dos outros benefícios dos resíduos, alguns com efeitos em médio e longo prazos. 
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Para a tomada de decisão sobre a remoção de resíduos, deve-se considerar vários fatores rela-
cionados à sua remoção: i) ganhos ambientais decorrentes da utilização de uma fonte de energia 
renovável; ii) ganhos operacionais decorrentes da redução dos obstáculos para as operações silvi-
culturais; iii) redução dos danos às máquinas e implementos; iv) facilidade de controle de algumas 
pragas e doenças. Por outro lado, deve-se ponderar com vários fatores relacionados à sua manu-
tenção: i) aumento no teor e na qualidade do C orgânico do solo; ii) redução das perdas de água 
por evaporação e escoamento superficial; iii) redução dos extremos térmicos do solo; iv) proteção 
do solo contra erosão; v) redução da compactação do solo pelo tráfego de máquinas; vi) redução da 
infestação de plantas daninhas; vii) aumento da atividade biológica do solo.

Fazendo um balanço de todos esses benefícios e oportunidades, entende-se que é possível uti-
lizar parte dos resíduos florestais sem comprometer a conservação do solo e a sustentabilidade da 
produção. Para isso, alguns critérios devem ser considerados: 

• Manter sobre o solo ao menos a serapilheira e as folhas;
• Manter no mínimo 70% da superfície do solo coberta com resíduos; 
• Remover, preferencialmente, os resíduos lenhosos (cascas, galhos grossos e ponteiros das 

árvores).
As quantidades de P, K, Ca e Mg contidas nos resíduos removidos devem ser repostas via ferti-

lização e o incremento na quantidade de N e S aplicada também deve ser considerada; 
Se o tempo de espera até o novo plantio for longo, maior quantidade de resíduos deve ser mantido 

sobre o solo para garantir sua cobertura, sobretudo em áreas mais susceptíveis à erosão; 
No período de chuvas mais intensas e em áreas suscetíveis à erosão, como áreas declivosas e 

com solos mais erodíveis, todos os resíduos florestais devem ser mantidos sobre o solo.
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Conservação e preparo do solo na Eldorado Brasil

Vinícius Evangelista Silva

Especialista em Nutrição e Manejo Florestal – Eldorado Brasil
E-mail de contato: vinicius.silva@eldoradobrasil.com.br

RESuMO
Há vários desafios para produção florestal nas áreas de atuação na empresa Eldorado Brasil. O 

déficit hídrico de aproximadamente seis meses aliado a predominância de solos de textura média/
arenosa condicionam a produtividade local pela disponibilidade hídrica. Para mitigar essas condições 
a empresa tem investido no processo de prospecção, manejo e conservação dos solos, plantio e 
controle de qualidade. O manejo do solo inclui construção de estradas com requisitos técnicos bem 
definidos e preparo solo respeitando o conceito do cultivo mínimo, sendo diferenciado nas estações 
climáticas em função da sobrevivência das mudas, além de cuidados no alinhamento do plantio.
Palavras-chave: prospecção; estradas; déficit hídrico; alinhamento; plantio.

InTRODuçÃO
O Projeto Eldorado, instalado em Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, esta dividido em 

três fases de expansão. A primeira fábrica foi prevista para produção de 1,5 milhão de tonelada 
de celulose por ano em 2012, a segunda linha em 2017 aumenta a produção para 3,0 milhões de 
toneladas e a terceira linha para 2020 para 5,0 milhões de toneladas, com investimento total de 20 
bilhões de reais.

A primeira linha de produção de celulose do Projeto Eldorado iniciou operação em novembro de 
2012 com capacidade produtiva de 1,5 milhão de toneladas por ano, a maior linha única do mundo, 
com investimento de 6,2 bilhões de reais, oriundos 31% de recursos próprios e 69% de linhas de 
crédito (BNDES, FCO, ECA, etc.).

O projeto florestal é de 360 mil hectares de plantios de Eucalyptus para atender a demanda da 
primeira e da segunda linha de produção. Os plantios até maio de 2014 totalizavam 170 mil hectares, 
sendo plantados 50 mil hectares em 2013 e meta prevista de mais 50 mil ha para 2014. Os plantios 
florestais estão 100% certificados pelo padrão do FSC.

As áreas florestais estão localizadas em regiões destinadas a plantios de Eucalyptus de acordo 
com o zoneamento estadual do Mato Grosso do Sul (Figura 1).

Figura 1 – Mapa do zoneamento de uso do solo do estado do Mato Grosso do Sul

A distância dos plantios previstos para a primeira linha é de 125 km de raio da fábrica, 
onde há 1,95 milhões de ha de terras. O solo, segundo mapeamento da Embrapa (2011) é 
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classificado predominantemente por Latossolos (50%), Argissolos (25%), Neossolos (20%) 
e Planossolos/Gleissolos (5%). Esses solos apresentam em média teor de argila de 12%, 
variando de 4 a 52%.

As áreas disponíveis para silvicultura no estado apresentam relevo plano a suave ondu-
lado (3 a 8% de declividade), com presença de gramíneas, comumente brachiaria e grama 
batatais, oriundas da pecuária extensiva praticada anteriormente.

PROCESSO DE PROSPECçÃO, MAnEJO E COnSERVAçÃO DOS SOLOS nA ELDORADO
Em função da expansão da empresa, a maior parte das áreas é de implantação. O planejamento 

começa com a prospecção de terras onde seleciona solos aptos para plantio de eucalipto, ou seja, 
com capacidade média ou acima da média da região. Por outro lado são identificados solos não aptos 
para plantio de eucalipto, como por exemplo, solos hidromórficos ou com certa rochosidade que são 
impeditivos para elevados níveis de produtividade preconizados pela Eldorado Brasil.

Na sequência o Comitê Operacional de Planejamento Sustentável (COPS) faz o planejamento 
subsequente que inclui a divisão dos talhões (talhonamento), a construção de estradas, a limpeza 
de pasto e de resíduos e o preparo de solo, recomendação de fertilização e de clones, etc.

Para a construção de estradas são levados em consideração os critérios técnicos: greide máximo 
favorável (% da inclinação da linha central da estrada), abaulamento da pista (%) e profundidade das 
sarjetas (cm). São construídos camalhões com aproximadamente 3 m de comprimento e minicurvas 
adjacentes às estradas (Figura 2). A distância entre as minicurvas são definidas em função da de-
clividade. Alternativo às bacias de captação, as minicurvas ou “Bigodes” realocam a água escoada 
das estradas para os talhões de eucalipto.

Figura 2 - Ilustração da estrada, camalhão e minicurva, de acordo com a declividade do terreno

PREPARO DE SOLO
O preparo de solo é realizado pelo subsolador com adubadeira para dois tipos de fertilizantes: 

superfosfato simples e NPK + micros, precedido pelo triturador de resíduos e pela estrovenga, cuja 
função é afastar os resíduos da linha de plantio (Figura 3). Devido à sapata do subsolador, a tensão 
de cisalhamento exercida no solo resulta em uma seção triangular (com ângulo de 45°) de solo 
desadensado. A secção de solo desadensado pela haste do subsolador chega a 70 cm de largura 
e a 50 cm de profundidade (Figura 3). Todos os subsoladores / adubadoras são equipadas com 
controlador de vazão da empresa Agrosystem, sendo que este sistema garante distribuição uniforme 
dos fertilizantes ao longo do sulco de plantio, bem como restringe possíveis falhas de adubação, e 
consequentemente maior uniformidade dos plantios de eucalipto.

Na avaliação da qualidade da aplicação de fertilizante na subsolagem são avaliadas a profundidade 
da haste, a largura do estrondamento, a profundidade do fertilizante e a presença do fertilizante. Os 
maiores desvios observados são na presença do fertilizante, em média 6,6%, já os demais indica-
dores apresentam desvios menores que 2% (Figura 4).
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Figura 3 - Triturador de resíduos (A); Estrovenga (B); Subsolador com adubadeira (C); 
Secção de solo desadensado após passagem do subsolador (D).

Figura 4 – Desvio dos parâmetros de qualidade da subsolagem + fertilização 
nas fazendas Araça, São José, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida

Os Neossolos nas áreas de atuação da Eldorado apresentam características físico-hídricas ca-
racterísticas, ou seja, muito bem drenados, textura arenosa, e muito pouca resistência à penetração 
quando úmidos, porém quando secos, evidenciam camadas de adensamento até aproximadamente 
50 cm de profundidade, provavelmente devido a eluviação de argilas, bem como camada de com-
pactação devido ao pisoteio do gado (Figura 5).
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Figura 5 - Solo com camada de adensamento/compactação, na Fazenda Santo António 
(Três Lagoas – MS) (A) e solo sem camada de adensamento, na Fazenda Paprila 

(Água Clara – MS) (B), conforme avaliações efetuadas pela empresa em maio de 2013

O sistema tradicional de alinhamento de plantio, com barras e correntes (Figura 6A) apresentava 
grande irregularidade, perda de área produtiva e menor produtividade da máquina. Esse sistema 
foi substituído pelo sistema de georeferenciamento GPS da Tecnologia ISOBUS (Figura 6B). Com 
isso, houve melhor alinhamento do plantio, melhor aproveitamento da área, e foi fundamental para 
manter a qualidade do trabalho noturno.

Figura 6 – Sistema tradicional de alinhamento de plantio (A) e sistema com uso de GPS (B)

PLAnTIO
O plantio de mudas ocorre durante todo o ano, no entanto há um período de seis meses de dé-

ficit hídrico (abril à setembro), que é mais crítico para o estabelecimento das mudas (Figura 7). No 
período seco a mortalidade das mudas ocorre em média até o 26° dia após o plantio, tendo como 
causas principais o ataque de formigas, danos físicos e outros. No período chuvoso a mortalidade 
ocorre até o 45° dia, devido principalmente ao afogamento do coleto pós-plantio. Isso ocorre porque 
as chuvas ocorrem de forma torrencial e assim causam o assoreamento do solo em direção as linhas 
de plantio (Figura 8).
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Figura 7 - Balanço hídrico da região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul

Figura 8 – Muda com coleto afogado pós-plantio (50 dias pós-plantio)

A fim de evitar o afogamento das mudas durante o período chuvoso, foram realizadas adequações 
no preparo do solo. No período seco o solo é preparado normalmente, formando-se bacias para 
captação e retenção da água de irrigação (Figura 9A), já no período chuvoso o leito central da área 
preparada forma um tipo de camaleão (Figura 9B), mais alto que o nível do solo, de forma que não 
ocorre o assoreamento do solo e consequentemente o afogamento do coleto.

Figura 9 - Preparo de solo em épocas secas (A) e em épocas chuvosas (B)
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InTRODuçÃO
A Fibria é a maior produtora mundial de celulose branqueada de mercado de eucalipto, com produ-

ção anual de 5,3 milhões de toneladas em quatro unidades industriais: Jacareí/SP, Três Lagoas/MS, 
Aracruz/ES e Veracel/BA (joint venture entre Fibria e Stora Enso, com 50% de participação). Mais de 
90% da celulose produzida é exportada para a Europa, América do Norte e Ásia, para a fabricação 
de papéis sanitários, imprimir e escrever e especiais. As operações são integradas da floresta até o 
transporte marítimo, buscando reduzir o raio médio das florestas até a fábrica, utilizando diferentes 
modais logísticos (trens, barcaças e carretas), operando em portos especializados para celulose e 
utilizando modelos de frete marítimo diferenciados (Figura 1).

Figura 1 – Localização de bases florestais, fábricas, escritório e portos da Fibria

O suprimento de madeira para atender a produção de celulose das unidades produtivas próprias é 
proveniente de cerca de um milhão de hectares, considerando áreas próprias, arrendadas e fomenta-
das. Deste total, cerca de 600 mil hectares são de plantios comerciais de eucalipto em sete estados: 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul. Considerando somente a Unidade Jacareí, são 85 mil hectares de florestas plantadas para 
abastecer uma produção de 1,1 milhão de toneladas anuais. São quase 600 fazendas localizadas 
em 88 municípios de três estados brasileiros (SP, RJ e MG) (Figura 2).
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Figura 2 - Base florestal da Unidade Jacareí (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais)

áREAS FLORESTAIS DA unIDADE JACAREí
A produtividade média das áreas da unidade é de 51 m3 ha-1 ano-1 na região de Capão Bonito 

(Sul de São Paulo) e de 45 m3 ha-1 ano-1 no Vale do Paraíba. A média da Unidade Jacareí é de 48 
m3 ha-1 ano-1, cerca de 20% superior à média da empresa, que é de 40 m3 ha-1 ano-1, em função 
de condições edafoclimáticas bastante favoráveis ao desenvolvimento do eucalipto nas regiões de 
plantio. As florestas clonais comerciais são plantadas principalmente com híbridos entre as espécies 
Eucalyptus grandis e E. urophylla (urograndis). As atividades e as operações de manejo florestal 
consideram práticas que propiciem o aumento da produtividade e  qualidade das florestas, aliadas 
à conservação de solo e água nas áreas plantadas. Estas premissas são especialmente válidas nas 
áreas de plantio no Vale do Paraíba, onde o relevo é montanhoso e a declividade pode atingir 40o 
(78%) (Figura 3).

Figura 3 - Condição topográfica típica dos plantios da Fibria no Vale do Paraíba

Cerca de 90% da área de plantio possuem mapeamento semi-detalhado de solos, sendo pre-
dominantes Latossolos de textura média a argilosa (75%) em Capão Bonito e Cambissolos (45%) 
e Latossolos (30%) no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, onde localizam-se cerca de 50% das 
florestas da unidade, as principais características edafoclimáticas são relevo forte ondulado, preci-
pitação anual média de 1.500 mm e temperatura média de 21oC.

O crescente aumento dos custos de formação florestal, a redução de mão-de-obra disponível 
e a demanda contínua de redução do custo da madeira na fábrica, são direcionadores relevantes 
para as áreas de Tecnologia, Desenvolvimento Operacional e Operação Florestal da Fibria. Espe-
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cificamente nas florestas da empresa no Vale do Paraíba, região densamente povoada e onde as 
áreas são de alta declividade, com grande dispersão das fazendas, as diretrizes citadas são mais 
necessárias, impondo os maiores desafios para a mecanização das atividades da silvicultura e da 
colheita. Nos últimos anos, novos equipamentos foram testados e operacionalizados, visando a 
mecanização de atividades e a redução de intervenções na floresta, como o preparo de solo com 
Rotree, e para ampliar a utilização de atividades mecanizadas em áreas de maior declividade, como 
a colheita com ancoragem (harvester). As novas operações mecanizadas devem congregar ganhos 
em produtividade, custo e conservação de solos, fundamental para o incremento da produtividade 
florestal na região do Vale do Paraíba.

COLhEITA COM AnCORAgEM (guInChO)
Em agosto de 2013 a Fibria adotou uma nova tecnologia de colheita para a região do Vale 

do Paraíba-SP. Tal tecnologia permite a colheita de áreas acidentadas com menor custo, 
maior segurança e ergonomia. Baseia-se na adoção de um guincho de tração na traseira 
das máquinas tradicionais, Harvesters e Forwarders (Figura 4). Com o guincho, a área me-
canizável passou a ser de até 35°, bem superior aos 24° adotados para máquinas sem guinchos.

Figura 4 - Máquina ancorada iniciando entrada no talhão com declividade superior a 24°

Para liberação desta operação e definição dos novos limites, estudos foram realizados para de-
finir onde e como ancorar a máquina. Tais estudos geraram um plano de ancoragem a ser seguido 
pelos operadores.

Para chegar aos resultados, primeiramente foi necessário entender as forças intervenientes no 
equipamento em plano inclinado e conhecer suas grandezas. Todo estudo teve como base a má-
quina Forwarder carregada, que é a mais pesada em operação. Conhecendo-se as forças atuantes 
e o coeficiente de atrito (das máquinas com pneus esteirados) para cada tipo de solo do Vale do 
Paraíba-SP, puderam-se determinar os limites de operação (Tabela 1).

Tabela 1 – Forma de colheita mecanizada em função da inclinação
Inclinação (graus) Forma de colheita mecanizada
0 - 27 Recomendado sem necessidade de uso de guincho de tração e em terreno seco
28 - 35 Recomendado com uso de guincho de tração e em terreno seco

0 - 20 Recomendado sem necessidade de uso de guincho de tração e em terreno úmidos 
(chuvas leves e com espaços de tempo grandes)

21 - 29 Recomendado com uso de guincho de tração e em terreno úmidos (chuvas leves e com 
espaços de tempo grandes)

Fonte: Crane Service (2013)

Os ensaios para determinação da ancoragem foram realizados com auxílio de uma máquina D6 
tracionando as cepas até seu rompimento (Figura 5). Um dinamômetro ligado à máquina determi-
nava a força que cada cepa suportou, dando os limites e diâmetros necessários para a ancoragem.
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Figura 5 - Ensaio para determinação da resistência das 
âncoras em cada tipo de solo e diâmetros de cepas

De posse dos dados do estudo que determinou os limites e os tipos de ancoragem, toda a opera-
ção é realizada pelos próprios operadores de máquinas de colheita, que escolhem a melhor âncora 
(simples, dupla, tripla ou até quadrupla) e realizam a operação completa sem auxilio para ancoragem.

O processo inicia com a escolha da âncora, ancoramento e teste de tração da âncora com 6 
toneladas. Após o teste, operador pode iniciar processo com Harvester ou Forwarder. Para recolhi-
mento e tensionamento do cabo, o operador utiliza um controle remoto, facilitando a operação que 
é realizada fora da máquina.

Figura 6 - Início do processo de ancoragem (A), âncora em cepa de eucalipto remanescente 
de colheita tradicional (B), processo de ancoragem com controle remoto do 

guincho (C) e Forwarder em operação ancorada (declividade entre 24 e 35°)(D)
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Vale ressaltar que o guincho e a âncora não sustentam a máquina dentro do talhão, 
apenas auxiliam a tração permitindo que a máquina retorne até a estrada sem patinar e 
ficar presa ou atolada. Caso um rompimento de cabo de aço ou âncora ocorra, a máquina 
possui total condição de permanecer parada, desde que as condições do solo e dos limites 
sejam seguidos.

O novo processo permitiu o aumento da mecanização em cerca de 9 mil ha ou 22,7 % da base 
florestal do Vale do Paraíba. Esta atividade mecanizada com apoio de guinchos permitiu uma redu-
ção de custo de cerca de R$ 40,00 por m³ na colheita das áreas entre 24 e 35°, tornando assim a 
colheita no Vale do Paraíba mais competitiva.

PREPARO DE SOLO COM ROTREE
A evolução dos tipos de preparo de solo no Vale do Paraíba (Figura 7), iniciou com a atividade 

realizada de forma 100% manual com o uso de enxadão, evoluiu em 2001 para um sistema meca-
nizado (coveador mecanizado), no entanto somente em áreas de até 24% de declividade. Em 2006, 
entrou em operação o preparo de solo semimecanizado com os chamados motocoveadores, que 
trouxeram ganhos ergonômicos, quando comparado ao preparo de solo manual, mas ainda assim 
tratava-se de uma atividade com grande dispêndio energético e resultava num volume pequeno 
de solo preparado. No ano de 2012, após um período de operacionalização iniciado em 2008, foi 
estruturado o módulo de preparo de solo com o cabeçote australiano Rotree, composto por duas 
máquinas, comboio de abastecimento e caminhão oficina, provido de estrutura para realização das 
manutenções nos equipamentos. O desenvolvimento e a operacionalização desse módulo só foi 
possível por meio da parceria da Fibria com a prestadora de serviços local (JFI).

Figura 7 – Evolução do preparo do solo no Vale do Paraíba/SP

A implantação do módulo trouxe um grande avanço para a silvicultura, pois além de uma melhor 
qualidade no preparo, o volume de solo preparado é muito superior quando comparado aos modelos 
manual e semimecanizado, até então utilizados na empresa. Houve agregação de outras atividades, 
como a adubação e a realização de coroa mecânica e química. A melhoria na qualidade do preparo 
de solo resultou num melhor arranque inicial dos plantios com preparo de solo com o Rotree.

A sequência da operação (Tabela 2), realizada morro abaixo, com eito de 3 linhas de 
preparo e sistemática de semicírculo. Em destaque, a cova já realizada, onde se observa o 
volume de solo preparado e o aspecto da cova recém-plantada.
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Tabela 2 – Informações operacionais

A implantação do módulo Rotree também proporcionou melhoria na condição de trabalho, 15 
pessoas foram realocadas no ano de 2013. Os ganhos econômicos estão na ordem de R$ 200,00 
por ha quando comparado aos outros sistemas. 

Com relação à fertilização dos plantios, foram instalados nos últimos sete anos, diversos experi-
mentos de fertilização, comparando doses, parcelamentos, fertilizantes convencionais e de liberação 
lenta. De maneira geral, os resultados têm mostrado que a redução do número de parcelamentos, 
com uma concentração na fertilização de base, mesmo com fertilizantes convencionais, tem pro-
porcionado produtividades semelhantes ao tratamento convencional. No experimento que avalia a 
aplicação de fertilização em dose única com o Rotree, os tratamentos de dose única com fertilizante 
convencional, dose única com fertilizante de liberação lenta e a testemunha (fertilização de base e 
dois parcelamentos) não apresentaram diferença de produtividade aos 36 meses, indicando que a 
fertilização em dose única com fertilizantes convencionais é uma alternativa viável para áreas incli-
nadas que utilizem o Rotree.
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Considerações Finais

necessidade de fortalecimento de conceitos consolidados 
de uso e de conservação do solo frente ao cenário atual

José Henrique Tertulino Rocha¹, Eduardo Aparecido Sereguin Cabral de Melo², Rodrigo Eiji Hakamada¹, 
José Carlos Arthur Junior², José Henrique Bazani¹ e José Leonardo de Moraes Gonçalves¹

¹ESALQ / USP
²IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

O preparo do solo consiste no conjunto de operações que, quando usadas racionalmente, podem 
manter ou elevar a produtividade florestal, reduzir a erosão e a relação custo/benefício dos recursos 
disponíveis (mão-de-obra, máquinas, implementos, combustíveis e insumos). Inadequadamente 
usadas, essas técnicas podem degradar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo em 
poucos anos, reduzindo seu potencial produtivo (GONÇALVES et al., 2002).

Desde o início da silvicultura brasileira as técnicas de conservação e preparo de solo evoluíram 
bastante. Partimos de um cultivo intensivo do solo que envolvia a queima dos resíduos florestais e o 
preparo do solo em área total, comumente com uso de arado ou grade pesada. No início da década 
de 80, a introdução da grade “bedding” (SIMÕES et al., 1981; SUITER FILHO et al., 1980) trouxe 
algumas evoluções quanto ao preparo de solo. Entretanto foi na década de 90, com a introdução 
do cultivo mínimo, com o preparo de solo realizado pelo “subsolador florestal” que grandes avanços 
em termos de conservação do solo foram alcançados. 

Atualmente existe forte tendência de uso dos resíduos florestais para geração de energia. A 
gradativa substituição do sistema de colheita Harvester + Forwarder para o sistema Feller Buncher 
+ Skidder + Garra traçadora, favorece esse uso, devido ao fato dos resíduos da colheita ficarem 
concentrados na borda do talhão. Outra tendência é aumento da largura da faixa de preparo, a fim 
de aumentar a eficiência dos herbicidas pré-emergentes. No entanto, dependendo da intensidade 
da remoção dos resíduos, e/ou da condição em que esses estão sendo removidos, e da largura da 
faixa de preparo do solo, podemos estar cometendo retrocessos em termos de conservação do solo. 

A remoção dos resíduos florestais pode reduzir em 40 % a produtividade de madeira em plantações 
de eucalipto. Esse fato decorre principalmente do aumento da exportação de nutrientes. Entretanto 
mesmo com a reposição dos nutrientes exportados, perdas de produtividade podem ocorrer devido 
ao aumento da erosão do solo e redução do seu teor de matéria orgânica. A redução no teor de 
matéria orgânica chegou a 50 % na segunda rotação, em um estudo realizado na região de Itatin-
ga – SP (ROCHA et al., 2015). Esses autores entendem que é possível utilizar parte dos resíduos 
florestais sem comprometer a conservação do solo e a sustentabilidade da produção, entretanto 
propõem alguns critérios.

A principal consequência da remoção dos resíduos florestais e da movimentação da camada 
superficial do solo é o aumento da erosão, um dos principais problemas ambientais do mundo. Sil-
va et al. (2015) verificaram, em áreas onde os resíduos são mantidos sobre o solo, perdas de solo 
por erosão hídrica inferior a 1 Mg ha-1 ano-1, enquanto que em áreas com solo descoberto perdas 
em muitos casos superior a 10 Mg ha-1 ano-1. Esses autores ressaltaram também a importância do 
planejamento da rede viária, visto que a maior parte da erosão do solo está associada ao seu mau 
planejamento. 

Dias Junior et al. (2015) ressaltam a importância do planejamento da colheita na redução da com-
pactação do solo. Esses autores observaram em estudo realizado em quatro áreas e sete sistemas 
de colheita que o aumento da densidade do solo com a colheita pode variar de 7 % (período seco) a 
30% (período chuvoso). Segundo esses autores a avaliação da suscetibilidade do solo à compactação 
empregando a pressão de pré-consolidação e a umidade do solo pode ser conjugada com sistemas 
de informação geográficas para a elaboração de mapas que representem a distribuição espacial da 
resistência do solo à compactação. Essa abordagem possibilita estimar e espacializar a capacidade 
de suporte de carga do solo, permitindo melhor planejamento da logística de operações de colheita 
e baldeio dos produtos florestais.
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A escassez de mão-de-obra vem sendo um fator decisivo nas mudanças de métodos de preparo 
de solo. Esse problema vem sendo relatado também em reuniões anteriores, conforme discutido 
por Hakamada et al. (2013). Na unidade de Jacareí da Fibria, a necessidade pela mecanização 
do preparo de solo é maior devido à alta declividade das áreas (RIZZO, 2015). Nessa unidade, o 
preparo de solo até 2000 era realizado 100% manualmente, com o uso de enxadões. Atualmente 
com o desenvolvimento do cabeçote australiano Rotree foi possível mecanizar em torno de 60% da 
área. Enquanto o coveador mecânico duplo trabalha em áreas de até 24% de declividade, o Rotree 
permite o preparo de áreas de até 38% de declividade. Além do ganho econômico de R$ 200,00 por 
ha quando comparado aos outros sistemas de preparo, espera-se ganhos de produtividade devido 
ao aumento do volume de solo preparado (CAMPINHOS et al. 2015). Esses autores apresentaram 
também o sistema de ancoragem, que está sendo utilizada na colheita e no futuro deverá ser im-
plantado no Rotree. Esse sistema permitiu o aumento do limite de trabalho das maquinas de colheita 
de 24º para 35º de declividade, possibilitando um aumento de 22 % na área de colheita mecanizada 
no vale do Paraíba.

Apesar de já ter sido amplamente discutido no passado o tema conservação e preparo de solo 
ainda é atual devido ao cenário de escassez de mão-de-obra, da necessidade de otimização dos 
custos de produção e do surgimento de novas tecnologias. Mesmo com a atual tendência da total 
mecanização do preparo de solo deve-se respeitar os conceitos básicos de conservação e cultivo 
mínimo do solo, garantindo assim a sustentabilidade da produção.
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