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RESUMO 

O conhecimento do desempenho operacional das máquinas de preparo do solo 
tornou-se uma preocupação crescente devido ao aumento da mecanização, onde a 
produtividade e os custos de produção são diretamente influenciados pela eficiência 
da máquina no campo. Este trabalho objetivou realizar uma avaliação operacional do 
preparo mecanizado em diferentes solos e profundidades de trabalho para a 
implantação florestal. Os dados foram coletados nas áreas operacionais de uma 
empresa florestal localizada na região dos Campos Gerais, PR. Foi estudado o 
sistema de preparo do solo composto por um trator de esteiras equipado com 
subsolador. Foram alocadas parcelas amostrais nas áreas florestais contemplando 
dois solos: Latossolo Vermelho de textura argilosa (solo A) e Latossolo Vermelho 
Amarelo de textura arenosa (solo B). Os tratamentos foram aplicados nas 
profundidades de trabalho de 40 e 50 cm no solo A (SA-40 e SA-50) e no solo B 
(SB-40 e SB-50). Foi determinado a disponibilidade mecânica, a eficiência 
operacional e a produtividade do equipamento na execução do preparo mecanizado 
do solo. Os resultados mostraram que não houve alterações significativas na 
disponibilidade mecânica, eficiência operacional e produtividade, nas diferentes 
profundidades de trabalho avaliadas dentro do mesmo solo, mostrando que o 
preparo pode ser realizado em ambas as produndidades dentro do mesmo tipo de 
textura de solo. 
PALAVRAS-CHAVE : eficiência, mecanização florestal, preparo do solo. 
 

EFFECT OF SOIL TEXTURE AND DEPTH ON PRODUCTIVITY OF 
SUBSOILER IN FOREST PLANTING  

 
ABSTRACT 

The knowledge of operating performance of machines on soil preparation has 
become a crescent concern due to increased mechanization, where productivity and 
production costs are directly influenced by machine efficiency in the field. This study 
aimed to perform an operational assessment  of mechanical preparation in different 
soils and depths for forest deployment. Data were collected in the forestry company 
located in Campos Gerais region, Parana State. The was studied a mechanical 
preparation system with a Crawler tractor equipped with subsoiler. Sample plots were 
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located in forest areas covering two soil: Latossolo Vermelho a very clayey soil (soil 
A) and Latossolo Vermelho Amarelo typic sandy texture (soil B).  The treatments 
were the working depths subsoiler 40 and 50 cm in soil (SA-40 and SB-50) and the 
soil B (SB-40 and SB-50). It was determined the mechanical availability, operational 
efficiency and productivity of the equipment in the implementation of mechanized 
preparation of the soil. The results showed that haven’t significant changes in 
mechanical availability, operating efficiency and productivity in different working 
depths evaluated in the same soil, showing that the soil preparation can be realized 
on both depth within the same soil texture. 
KEYWORDS: Forest mechanization, efficiency, soil preparation. 

 

INTRODUÇÃO 
O preparo do solo visa oferecer as condições necessárias e disponibilizar 

quantidades suficientes de água e nutrientes, influenciando o crecimento inicial das 
plantas, a uniformidade e a produtividade do povomanento florestal, além de estar 
diretamente relacionado com o potencial de conservação do solo. E dentre as 
diversas formas de preparo do solo em áreas florestais, destaca-se a subsolagem, 
devido aos seus efeitos benéficos sobre o solo e suas vantagens operacionais e 
econômicas (GAVA, 2002; SASAKI & GONÇALVES, 2005). 

A subsolagem pode ser conceituada como a ação de uma ferramenta estreita 
que rompe as camadas adensadas e/ou compactadas do solo, normalmente em 
profundidades maiores que 40 cm, visando diminuir a sua resistência à penetração 
de raízes e aumentar a aeração e drenagem do solo (ASAE, 1982). SILVEIRA 
(1988) considera a subsolagem quando a operação atinge profundidade superior 
entre 30 e 35 cm, enquanto em áreas florestais, com solos coesos, a profundidade 
da operação pode atingir até 1,10 m (STAPE et al., 2002), acarretando em maior 
esforço de tração da máquina, aumento do consumo de combustível e custos 
operacionais. 

Atualmente, existem no mercado diversas marcas e modelos de máquinas e 
equipamentos disponíveis para realização da subsolagem. Normalmente são usados 
tratores agrícolas e/ou florestais de diferentes potências, tipos de rodados e 
equipados com diversos modelos de subsoladores, sendo, portanto, necessário a 
realização de estudos para identificar a capacidade produtiva destes equipamentos, 
bem como gerar informações que auxiliem o planejamento das operações.  

Apesar da subsolagem ser uma operação comum e muito empregada nas 
operações de preparo do solo na maioria das empresas florestais, deve-se ter 
cautela no seu uso, pois segundo HILLEL (1980), em muitos casos, estas operações 
demandam grande consumo de energia e tempo de execução. Além disso, quando 
realizada em maiores profundidades de trabalho, exige maior força de tração, e 
consequentemente, tratores de maior potência, podendo acarretar em aumento no 
consumo de combustíveis e elevados custos de produção. 

GAMEROS & LANÇAS (1996) citam que para avaliar o desempenho 
operacional de subsoladores podem ser utilizados diversos parâmetros, como a área 
mobilizada de solo, largura de corte, profundidade de trabalho, velocidade de 
deslocamento, força de tração, consumo de combustível, patinagem, dentre outros.  

PEREIRA et al. (2012), estudando um subsolador de arraste de haste única 
nas operações de preparo mecanizado de solo para o plantio florestal, 
demonstraram que declividade de até 40% permitem atingir uma profundidade 
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mínima de 50 cm na realização de uma  operação com qualidade. BICUDO (1990) 
ao avaliar um subsolador com haste parabólica em um Nitossolo Vermelho de 
textura muito argilosa nas profundidades de 30, 40 e 50 cm, verificou que a 
subsolagem realizada na profundidade de 50 cm provocou o aumento na força de 
tração e no consumo horário de combustível, porém, menores valores na área útil 
trabalhada e na capacidade de campo efetiva. 

Sendo assim, em função dos elevados custos do preparo mecanizado do 
solo, existem questionamentos que necessitam ser esclarecidos, como a definição 
do tipo de equipamento ideal para a realização do preparo em diferentes condições 
de solo e profundidades de trabalho, propiciando maior produtividade e menor custo 
de produção. 

Esta pesquisa objetivou avaliar o efeito da textura do solo e profundidade de 
trabalho na produtividade de um subsolador na operação de preparodo solo para 
implantação de povoamentos florestais, subsidiando o planejamento das operações 
e redução dos custos de produção.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa florestal localizada na região 
dos Campos Gerais, Estado do Paraná, Brasil, entre as coordenadas geográficas 
24° 21’ 24” S e 50° 37’ 18” W, com altitude média d e 760 metros.  

O clima predominante da região, segundo o sistema de classificação climática 
de Köppen, está situado entre as regiões Cfa e Cfb, definido como subtropical, com 
temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC (mesotérmico) e temperatura 
média no mês mais quente, acima de 22º C. A precipitação média anual 
regulamente distribuídade 1.600 mm, conforme informações do Instituto Agronomico 
do Paraná (IAPAR, 2013). O relevo é predominantemente suave a ondulado 
(IPARDES, 2008). 

O trabalho foi realizado em áreas com predominância de dois tipos de solos, 
conforme classificação da empresa: (a) Latossolo Vermelho distrófico (LVd) típico, 
moderado, com relevo plano a suave ondulado de textura argilosa (Solo A); e (b) 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd), cambissólico, moderado, com relevo 
plano suave ondulado e textura arenosa (Solo B). Os dados referentes às 
características do povoamento das áreas de estudo anteriormente ao preparo do 
solo são apresentados na Tabela 1.  

 
TABELA 1 - Características do povoamento florestal das áreas de estudo. 

Solo A B 
Espécie ocupada na área Eucalyptus grandis Pinus taeda 

Idade de corte (anos) 10,5 32 
Área basal (m² ha-1) 32,4 44,3 

Número de árvores/ hactare 714 346 
Número de desbastes 1 3 

Espaçamento (m) 3,0 x 2,5 2,5 x 1,7 
DAP médio (cm) 23,4 41,3 

Volume médio/hectare (m³ ha-1) 433 667 
DAP: diâmetro médio altura do peito 

 
O sistema de colheita da madeira utilizado anteriormente na área de estudo 
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foi de árvores inteiras (full tree), sendo a derrubada das árvores realizada por um 
trator florestal feller-buncher, seguido pelo arraste das árvores por um trator florestal 
skidder com tração 6x6, e processamento final da madeira realizado na margem do 
talhão realizado pelo trator floretal harvester de esteiras. 

A operação de subsolagem foi realizada por um trator de esteiras com 
potência bruta de 170 HP/127 kW, equipado com rodados de esteiras de 
comprimento de 2.600 mm e pressão sobre o solo de 53 KPa, peso operacional de 
19.000 kg e com uma lâmina tipo V-shear de 3,86 m comprimento e 1,16 m de 
altura. O trator foi acoplado ao subsolador de arrasto monohaste com peso de 5.390 
Kg, haste em formato reta e ponteira com asas, discos de curva, rolo compressor e 
reservatório de fertilizantes de 700 kg, regulado para realizar a subsolagem a 40 e 
50 cm de profundidade no ponto central do sulco. A operação de subsolagem era 
executada em conjunto com a fertilização de base. 

A avaliação do sistema de preparo mecanizado do solo realizado pelo 
subsolador foi conduzido no delineamento blocos completos casualizados, sendo 
definido dois experimentos e tratamentos: 

Experimento A: subsolador atuando no solo LVd de textura argilosa nas 
seguintes profundidades: 

- Tratamento 1: profundidade de 40 cm (SA-40). 
- Tratamento 2: profundidade de 50 cm (SA-50). 
Experimento B:subsolador atuando no solo LVAd de textura arenosa nas 

seguintes profundidades: 
- Tratamento 1: profundidade de 40 cm (SB-40).  
- Tratamento 2: profundidade de 50 cm (SB-50). 
 
Para avaliação operacional do subsolador foi realizado, inicialmente, um 

estudo de tempos e movimentos piloto, de modo a definir o número mínimo de 
observações necessárias do ciclo operacional da operação de subsolagem, ao nível 
de confiança de 95% por meio da equação proposta por BARNES (1968) (Equação 
1), sendo cada linha foi considerada como um ciclo operacional: 

 

 
(1) 

 
Em que: 
n = número mínimo de ciclos operacionais necessários;  
t = valor de t, Student, ao nível de probabilidade desejado e (n-1) graus de liberdade; 
CV = coeficiente de variação (%); E = erro admissível (%). 
 

A partir da obtenção do número de observações mínimas necessárias para o 
subsolador, definiu-se o tamanho das parcelas amostrais (área a ser subsolada) 
para cada tratamento. Foram alocadas parcelas amostrais no interior dos talhões 
com área de 12 hectares em cada tratamento. 

A análise operacional do subsolador na execução do preparo nos diferentes 
solos e profundidades de trabalho foi realizada a partir de um estudo de tempos e 
movimentos, visando a posterior análise do ciclo operacional e determinação da 
disponibilidade mecânica, eficiência operacional e produtividade do equipamento. 

O estudo de tempos e movimentos foi realizado empregando-se o método de 
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cronometragem de tempos contínuos, caracterizado pela medição do tempo sem a 
detenção do cronômetro, ou seja, de forma contínua. No estudo foi utilizado um 
cronômetro centesimal, prancheta e formulários de campo específicos desenvolvidos 
para esta finalidade. 

O ciclo operacional da operação de subsolagem realizado pelo subsolador foi 
subdividido nos seguintes elementos parciais: 

Subsolagem da linha (SU): iniciava no momento em que o subsolador inseria 
o implemento no solo para realização da subsolagem, e terminava quando o 
equipamento encerrava o deslocamento ao final da linha, retirando o implemento do 
solo. 

Manobra ao final da linha (MA): iniciava no momento em que o subsolador 
retirava o implemento do solo, iniciando então o deslocamento para a outra linha a 
ser subsolada, e terminava quando o equipamento inseria o implemento no solo 
reiniciando a subsolagem. 

Interrupções (IN): foram registrados como interrupções operacionais e não 
operacionais todos os tempos em que o subsolador não estava realizando as 
atividades mencionadas anteriormente. 

A disponibilidade mecânica do subsolador foi definido como a percentagem 
do tempo de trabalho programado em que o equipamento esteve mecanicamente 
apto a realizar o trabalho produtivo, desconsiderando o tempo em que esteve em 
manutenção corretiva ou preventiva (SIMÕES & FENNER, 2010), (equação 2):  

 

 
(2) 

 
Em que:  
DM = Disponibilidade mecânica (%);  
TE = tempo de trabalho efetivo (hora);  
TM = tempo de manutenção (hora). 

 
A eficiência operacional foi definido como a percentagem do tempo 

efetivamente trabalhado pelo subsolador em relação ao tempo total programado, 
conforme OLIVEIRA et al. (2009) (equação 3): 

 

 
(3) 

 
Em que:  
EO = eficiência de operacional (%); 
TE = tempo de trabalho efetivo (hora);  
TI = tempo de interrupções (hora). 
 

A determinação da produtividade subsolador foi obtida por meio da relação 
entre a área subsolada (hectares) e as horas de trabalho efetivo do equipamento, 
conforme SIMÕES et al. (2011),  (equação 4).  

 

 
(4) 
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Em que:  
PR = produtividade (ha/h);  
A = área subsolada (hectares);  
He = horas efetiva de trabalho (hora). 

 
Os valores médios de produtividade do subsolador obtidos nos diferentes 

tratamentos foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, as 
médias comparadas pelo teste de Tukey e teste T ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Figura 1 é apresentado a distribuição percentual dos tempos do ciclo 

operacional do subsolador na execução da subsolagem nas profundidades de 40 e 
50 cm no solo de textura argilosa (solo A). Como pode ser visto, o tempo de 
subsolagem propriamente dito ocupou 63 e 65% do tempo total de trabalho nas 
profundidades de 40 e 50 cm, enquanto os tempos de manobras foram de 25 e 24%, 
respectivamente. Tal resultado demonstrou que o aumento da profundidade de 
subsolagem de 40 para 50 cm não interferiu de forma significativa (P<0,05) nos 
tempos de execução da subsolagem neste tipo de solo. 

 

  

SU: Subsolagem 
MA: Manobra 
IN: Interrupções 
 
 

(a) SA-40 cm                                        (b) SA-50 cm 
 

FIGURA 1. Distribuição percentual do ciclo operacional do subsolador no solo A 
nas profundidades de subsolagem de 40 cm (a) e 50 cm (b). 

Tais resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por Simões et al. 
(2011) na avaliação do desempenho de um subsolador em área de implantação de 
eucalipto, onde o tempo efetivo de subsolagem ocupou 65% do tempo total do ciclo 
operacional.  

A distribuição percentual dos tempos médios do ciclo operacional do 
subsolador na subsolagem do solo de textura arenosa (solo B) é apresentado na 
Figura 2. É importante ressaltar que, neste tipo de solo, os tempos de subsolagem e 
manobras praticamente não se alteraram, ocupando 73% e 14% do tempo total, 
respectivamente, na profundidade de 40 cm e de 74% e 12% na profundidade de 50 
cm, demonstrando novamente que a profundidade de trabalho e o tipo de solo não 
influenciaram os tempos do ciclo operacional da subsolagem. 
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SU: Subsolagem  
MA: Manobra 
IN: Interrupções 
 
 

(a) SB-40 cm                                        (b) SB-50 cm 
 

FIGURA 2. Distribuição percentual do ciclo operacional do subsolador no solo B 
nas profundidades de subsolagem de 40 cm (a) e 50 cm (b). 

 

Com relação às interrupções operacionais, verifica-se nas figuras 1 e 2 que 
praticamente não houve alteração nas interrupções em relação aos tratamentos nas 
profundidade de 40 e 50 cm, apresentando valores de 12 e 11% no solo A e de 13 e 
14% no solo B, respectivamente.  

Ao realizar a comparação dos resultados, observa-se um aumento médio no 
tempo do elemento parcial subsolagem propriamente dito da ordem de 10% nos 
tratamentos do solo A em relação ao solo B. Tal aumento do tempo pode ser 
atribuído às dimensões e formato dos talhões amostrais, onde no solo B possuía 
maior comprimento de linhas de sulco possibilitando maior tempo de subsolagem e 
menor tempo de manobra. 

Com relação à textura do solo, nota-se nas figuras 1 e 2 que esta variável não 
influenciou nos tempos de subsolagem entre os tratamentos, explicado pelo fato do 
subsolador possuir grande força de tração suficiente para desempenhar a operação 
de subsolagem em ambas as profundidades estudadas. 

 Na TABELA 2 são apresentados os resultados da disponibilidade mecânica, 
eficiência operacional e produtividade do subsolador nos diferentes tipos de solos e 
profundidades de trabalho. É possível verificar que, a disponibilidade mecânica em 
ambos os tratamentos apresentou valores acima de 95%, semelhante ao valor 
obtido por SIMÕES et al. (2011), que estudando a subsolagem realizada por um 
trator agrícola de pneus equipado com subsolador de arrasto dotado de haste  
parabólica no preparo do solo para implantação de eucalipto obteve uma 
disponibilidade mecânica média de 96,9%.  

Os valores médios de eficiência operacional obtidos nos tratamentos 
estudados variou entre 70 e 90%, estando acima do valor obtido por PEREIRA  
(2010) que estudando o preparo do solo por meio da subsolagem com trator de pneu 
para implantação de eucalipto obteve uma eficiência operacional média de apenas 
51,9%, onde tal resultado foi atribuído à influência da declividade do terreno. 

É importante ainda ressaltar que, os resultados obtidos não apresentaram 
diferença significativa (P<0,05) em relação à disponibilidade mecânica, eficiência 
operacional e produtividade entre os tratamentos SA-40 e SA-50 em ambas os tipos 
de solos. Tal resultado, portanto, comprovou que nas condições estudadas, o 
aumento de 10 cm na profundidade de subsolagem não afetou o desempenho 
operacional do subsolador na execução do preparo do solo para implantação de 
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povoamentos florestais nas condições de realização do estudo. 
 

TABELA 2 - Disponibilidade mecânica, eficiência operacional e produtividade do 
subsolador nos diferentes tipos de solos e profundidades de trabalho. 

Solo 
 

Textura Tratamento 
(profundidade)  

Disponibilidade 
mecânica  

(%) 

Eficiência 
operacional 

(%) 

Produtividade  
(ha h -¹) 

A Argilosa SA-40 95,8 a 70,5 a 1,16 a 
  SA-50 95,2 a 68,4 a 1,05 a 

Média 95,5 69,5 1,11 
B Arenosa SB-40 96,7 a 74,5 b 1,45 b 

  SB-50 97,8 a 76,2 b 1,35 b 
Média 97,3 75,4 1,40 

C.V. (%) 6,5 13,7 10,8 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente a 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 

 
Ao comparar as profundidades de subsolagem entre os tipos de solos, nota-

se que houve um aumento significativo da produtividade e eficiência operacional do 
subsolador entre os solos argiloso (A) e arenoso (B). A produtividade da operação 
de subsolagem no solo no tratamento SB-40 foi 20,3% maior em relação ao SA-40, 
enquanto no tratamento SB-50 foi 22% superior ao SA-50.  

Tal resultado mostrou a maior facilidade de execução da subsolagem pelo 
subsolador no solo de textura arenosa, devendo ainda ser considerada a influência 
do formato do talhão na eficiência e produtividade da operação de subsolagem, 
onde o  solo B possuía linhas de maior comprimento em relação a área de estudo do 
solo A. Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por outros 
autores, podendo citar Pereira (2010), que observou que a produtividade da 
subsolagem foi de 1,15 ha/h, enquanto SIMÕES et al. (2011), obtiveram resultados 
entre 1,60 e 1,69 ha/h.  

Por fim, deve-se destacar o fato que, normalmente a profundidade de 
subsolagem mínima recomendada para o preparo do solo em áreas mecanizáveis 
florestais é de 50 cm (PEREIRA et al., 2012). Entretanto, sob o ponto de vista 
operacional, os resultados mostraram que a subsolagem com este tipo de 
equipamento poderá ser realizada em ambas as profundidades de trabalho. 

  
CONCLUSÃO 

O efeito da textura do solo influenciou na produtividade do subsolador 
avaliado. Os tratamentos no solo de textura arenosa apresentaram maiores valores 
de produtividade quando comparados aos argilosos.  

As diferentes profundidade de trabalho do subsolador não interferiu nos 
ganhos de produtividade de área subsolada. O aumento da profundidade de trabalho 
de 40 para 50 cm não interferiu nos tempos de trabalho efetivo e na produtividade da 
subsolagem em ambos os solos estudados.  
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