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Resumo 
Solos com umidade ótima de compactação menor que a capacidade de campo e 
solos com má drenagem são mais propensos a serem compactados nas 
operações de exploração florestal. O conhecimento destes parâmetros permite 
classificar os solos quanto à sua susceptibilidade à compactação. Estas 
determinações demandam tempo, recursos e equipamentos específicos. 
Utilizando-se treze solos florestais com ampla variação textural, das fazendas 
Ariona e Santa Rosa pertencentes à Cia. Suzano de Papel e Celulose, situadas 
no estado de São Paulo, desenvolveu-se um índice, denominado de diâmetro 
médio ponderado de partículas, que permitiu estimar a umidade ótima de 
compactação, a capacidade de campo e o limite líquido com base apenas na 
distribuição de tamanho de partículas. Normalmente, estas informações constam 
de todos os levantamentos de solo realizados no País. Com base nestas 
características físicas e no consumo médio diário de água de um plantio de 
eucaliptos, foram estabelecidas unidades de colheita a partir do número de dias 
de repouso necessários para um solo ficar com um conteúdo de umidade abaixo 
da umidade ótima de compactação. Estas unidades orientam a época que cada 
área pode ser explorada, visando diminuir o impacto da colheita florestal sobre o 
solo e, em conseqüência, evitando a necessidade de preparo do solo para reduzir 
a compactação causada por estas operações. 
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ESTABLISHING HARVESTING UNITS TO AVOID SOIL COMPACTION ON 
FOREST PLANTATIONS. 

 
Abstract 
Soils with optimum water content for compaction below water field capacity and 
soils with poor drainage are more susceptible to compaction for longer periods 
during forest harvesting operations. Knowing these soil characteristics it allows 
ranking soils by their susceptibility to compaction. These laboratory analyses are 
time consuming, costly and require specific equipment. Collecting 13 soils with 
wide texture range, from two farms belonging to Suzano Paper and Cellulose Co., 
in São Paulo state, it was developed an index, named average soil particle 
diameter, that allowed to estimate soil liquid limit, optimum water content and 
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water field capacity based on soil particle distribution. Based on that and on daily 
water consumption by a eucalyptus plantation, it was established harvesting units 
that accounted for the number of days necessary for the soil water content to be 
under the optimum value for soil compaction. These harvesting units can be 
oriented when each soil class could be harvested, avoiding soil compaction and 
the need of tilling soil for future planting. 
Key words: Soil water optimum content to compaction, field capacity, Eucalyptus 
spp. 
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