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RESUMO 
Este estudo foi realizado na microrregião de Salinas, localizada no Norte do estado 
de Minas Gerais, e teve como objetivo a classificação de sítio de seis fazendas de 
uma empresa florestal da região, visando um manejo adequado do solo e do 
potencial produtivo da região contribuindo para o gerenciamento e planejamento 
florestal e posterior tomada de decisão. Foram utilizadas 533 parcelas temporárias 
provenientes dos inventários convencionais da empresa, com idades variando entre 
1,70 e 10,52 anos de idade. Para obtenção dos dados de altura das árvores 
dominantes, foi utilizado o conceito de Assman. Foram testados três modelos 
matemáticos: Prodan, Chapman & Richards e Schumacher, cujos parâmetros 
utilizados para a seleção das equações, em ordem de importância, foram a análise 
gráfica de resíduos, o erro padrão absoluto da estimativa, o coeficiente de 
determinação e a análise de variância. A idade de referência considerada foi a de 
oito anos e o intervalo de classe adotado foi de três metros. Foram geradas seis 
classes de sítio a partir da metodologia da construção da curva-guia e das curvas 
anamórficas subsequentes. O modelo selecionado foi o de Prodan, com índices de 
sítio de 13,5; 16,5; 19,5; 22,5; 25,5; e 28,5 metros. A classe de sítio com maior 
representatividade entre as parcelas foi a classe III, seguida das classes IV e II.  
PALAVRAS-CHAVE:  altura dominante, classificação de sítio, curvas anamórficas, 
idade. 

 

FOREST SITE CLASSIFICATION IN EUCALYPT PLANTATION I N THE 
MICROREGION OF SALINAS, MINAS GERAIS 

 

ABSTRACT 
This study was performed in the microregion of Salinas, located in the northern state 
of Minas Gerais and aimed at making the site classification of six farms of  a forestry 
company in this region for a good handling, management and forest planning and 
subsequent decision making. It was used 533 temporary plots from the conventional 
inventory of the company, with ages ranging between 1.70 and 10.52 years old. The 
Assman concept was adopted to obtain the dominant height for each measured plot. 
Three mathematical models were fitted and tested: Prodan, Chapman & Richards 
and Schumacher and the parameters used for the selection of equations, in order of 
importance were the graphic residual analysis, the absolute standard error of the 
estimate, the coefficient of determination and analysis of variance. The age of 
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reference considered was eight years and adopted the class interval was three 
meters. Six site classes were generated from the guide-curve construction 
methodology and subsequent anamorphic curves. The selected model was the 
Prodan with site index of 13.5; 16.5; 19.5; 22.5; 25.5; and 28.5 m. The class site with 
the largest representation among the plots was Class III, Class IV and II. 
KEYWORDS:  dominant height, site classification, anamorphic curves, age. 

 

INTRODUÇÃO 
Manejar uma floresta é a arte de gerir, planejar, executar, monitorar, conduzir 

e organizar um povoamento florestal, seja ele plantado ou nativo, de forma 
sustentável, sendo a base para o gerenciamento e planejamento florestal 
aprimorado.  De acordo com HUSCH et al. (2003), a floresta é um sistema dinâmico 
que muda constantemente com o tempo. Portanto, o manejo florestal monitora e faz 
com que o gestor tome corretas decisões baseadas em informações consistentes e 
com um menor risco possível.  

Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO) da Organização das 
Nações Unidas (FAO, 2012), as mudanças climáticas podem trazer novos desafios, 
incertezas, riscos e oportunidades para o manejo florestal, pois essas mudanças 
incluem o ambiente natural, que é a base para o manejo florestal; o ambiente 
socioeconômico; as políticas e legislações nacionais e internacionais e o mercado 
econômico. 

Dentro do Manejo Florestal, a classificação de sítio é um dos principais 
fatores para sustentar a correta tomada de decisão. É a resposta de determinada 
espécie às condições fornecidas pelo local em que se encontra. Portanto, diferentes 
sítios possuem diferentes produtividades vinculadas a estes. 

Para CAMPOS & LEITE (2009), a qualidade de um determinado lugar é 
determinada por fatores inerentes ao povoamento, de acordo com o seu crescimento 
e sua produção. Esse potencial diz respeito ao quanto de madeira aquele lugar pode 
produzir, sendo oriundos de atributos do ambiente e do solo. De acordo com 
ROVEDDER et al. (2013), o solo florestal é um dos atributos mais importantes para 
determinar o planejamento sustentável da floresta, e pode apresentar 
especificidades que influencia diretamente nos índices de produtividade vinculadas a 
estes. 

 A capacidade produtiva de determinado local pode ser avaliada em três 
categorias: 1) a avaliação da qualidade do lugar pela vegetação indicadora; 2) 
avaliação por fatores climáticos, e; 3) avaliação da relação altura dominante e idade, 
que é o método mais utilizado para estudos de crescimento e produção, por existir 
uma correlação muito grande entre a altura dos indivíduos mais desenvolvidos e a 
capacidade produtiva de determinado sítio florestal (CAMPOS & LEITE, 2009). 

Para SCOLFORO (1997), o uso de dados em que a altura e a idade são 
relacionadas é o meio mais prático, eficiente e consistente para utilizar na 
classificação de sítio florestal, pois a altura se correlaciona muito bem com o 
potencial de desenvolvimento da maioria das espécies utilizadas em 
reflorestamento, portanto, quanto maior é a altura melhor é a qualidade de sítio.  

A altura de árvores dominantes é utilizada nesses estudos porque ela é uma 
variável que possui uma menor suscetibilidade a efeitos antrópicos tais como os 
tratos silviculturais, então ela é independente de outros fatores como a vegetação, o 
solo e o clima, e demonstram o real potencial produtivo de determinado local 
(BETTINGER et al., 2009). 
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Segundo BILA (2010), a importância prática da classificação dos sítios quanto 
à produtividade está relacionada com a diminuição de custos das empresas 
florestais com parcelas permanentes, com o fornecimento de informações que irão 
definir técnicas de manejo (silvicultura de precisão) mais adaptadas a determinada 
situação, considerando os aspectos sustentáveis e a rentabilidade econômica. 

Embora a classificação de sítio seja uma importante ferramenta para o 
manejo e o planejamento de uma empresa florestal, são poucas as empresas que 
têm suas áreas classificadas e mapeadas quanto à produtividade e seus potenciais 
produtivos (MIGUEL et al., 2011). 

Tendo em vista a necessidade de se obter um bom e eficiente uso dos 
recursos florestais, o presente trabalho teve como justificativa a demanda de 
classificação da capacidade produtiva dos sítios de uma empresa florestal, com o 
intuito de auxiliar os gestores florestais a tomarem corretas decisões baseadas em 
parâmetros técnicos, por meio do manejo florestal. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo elaborar a classificação de 
sítios para povoamentos florestais de eucalipto de uma empresa florestal localizada 
no Norte de Minas Gerais, de forma a se tornar uma ferramenta de sustentação para 
o manejo sustentável do solo, o gerenciamento e planejamento florestal e posterior 
tomada de decisão, buscando identificar as classes de sítios de cada talhão. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A área em que foi desenvolvido esse estudo é pertencente a uma empresa 
florestal que se localiza na microrregião de Salinas, no Norte de Minas Gerais, entre 
as coordenadas planas -15.802962 a -15.908309 e -42.222313 a -41.841911, como 
ilustra a Figura 1. A região tem uma temperatura média anual de 24 ºC, altitude 
variando de 750 m a 1430 m e pluviosidade média anual de 827,7 mm. A cidade 
destaca-se na produção silvicultural e obteve em 2012 uma produção de 45.649 mil 
toneladas de carvão vegetal que geraram como receita 22 milhões e 825 mil reais, 
uma produção de 23.829 m³ de lenha que geraram 1 milhão e 72 mil reais e uma 
produção de 11.860 m³ de madeira em tora que geraram 534 mil reais (IBGE, 2013). 

 
       FIGURA  1 - Localização geográfica das fazendas estudadas 
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Os dados foram provenientes da rotina de inventário da empresa em questão. 

O tamanho da parcela variou entre as fazendas e mesmo entre os talhões de cada 
fazenda. Nas fazendas Areiapé II, Curvel II e Paslage as parcelas foram de 360 m². 
Na fazenda Cacho as parcelas foram de 300 m² ou de 600 m². Na fazenda Itaberaba 
as parcelas foram de 300 m² ou 360 m². Na fazenda Umbu as parcelas foram de 600 
m². As parcelas foram retangulares, respeitando o espaçamento da área. A 
intensidade amostral foi dependente do tamanho dos talhões sendo em média de 
uma parcela a cada cinco hectares  

O trabalho utilizou dados provenientes de parcelas temporárias, mensurando 
as variáveis DAP (diâmetro a 1,3 metro do solo) de todas as árvores das parcelas, 
altura de aproximadamente 20% das árvores da parcela, a procedência e o estado 
fitossanitário de todas as árvores das parcelas. 

Foi determinada a altura dominante para cada parcela temporária em cada 
idade. As alturas das árvores não medidas foram estimadas por meio de relações 
hipsométricas. Para determinar a altura média da árvore dominante de cada parcela 
foram consideradas 3, 4 e 6 árvores para parcelas de 300, 360 e 600 m² 
respectivamente, dependendo do talhão em questão, de acordo com o conceito de 
Assman. O conceito de Assmann é o que se obtêm a altura média das 100 árvores 
mais grossas por hectare (SCOLFORO, 1997). 

Foram ajustados três modelos matemáticos: Schumacher, Chapman e 
Richards e de Prodan conforme descritos em SCOLFORO (1997).  Todos os ajustes 
foram feitos por meio do software STATGRAPHICS (STATGRAPHICS, 1999), que 
utiliza o método dos Mínimos Quadrados Ordinários para os ajustes lineares, e o 
Método de Marquardt para os ajustes não lineares. A seleção baseou-se nas 
seguintes medidas de precisão, em ordem de importância: a dispersão gráfica dos 
resíduos, o erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%), coeficiente de 
determinação múltiplo ajustado (R² aj.) e a Anova (Análise de Variância), assim 
como as estatísticas usadas por Téo et al. (2011). 

 
• Schumacher: 

 

 
• Chapman & Richards 

 
 
• Prodan  

 
 
Onde: 
Hdom= Altura dominantes (metros) 
β0, β1 e β2= Parâmetros a serem estimados pela regressão 
Id= Idade (anos) 
ln= Logaritmo natural  
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Foi utilizado o Microsoft Excel para a classificação de sítio e elaboração das 
curvas de sítio. A idade de corte, igual a oito anos nas fazendas estudadas, foi 
determinada como a idade de referência. Por fim, foram geradas seis classes de 
sítio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra a distribuição das 533 parcelas temporárias nas diferentes 
fazendas estudadas. Essas apresentaram variações em relação à espécie plantada 
ou mesmo ao clone utilizado. A fazenda AREIAPE II possui talhões com o híbrido 
Eucalyptus urograndis, e os clones comerciais I-60 e I-953. A fazenda CACHO 
apresenta as espécies Eucalyptus cloeziana, Eucalyptus urophyla e o híbrido 
Eucalyptus urograndis. A fazenda CURVEL II apresenta apenas a espécie 
Eucalyptus urophyla. A fazenda ITABERABA apresenta o híbrido Eucalyptus 
urograndis e os clones comerciais I-144, I-224, I-42, I-60 e I-953. A fazenda 
PASLAGE apresenta as espécies Eucalyptus cloeziana, Eucalyptus urophyla, o 
híbrido Eucalyptus urograndis e o clone I-60. A fazenda UMBU apresenta apenas a 
espécie Eucalyptus urophyla. 
   
        TABELA 1- Quadro resumo das fazendas estudadas 

Fazenda Nº de 
talhões  

Média 
Aritmética 
das idades 

Contagem 
de 

Parcela 

Média de 
Vol. 

(m³/ha) 

Média do 
IMA 

(m³/ha.ano)  
Areiape II 9 6,75 57 213,8307 31,68 

Cacho 11 6,31 68 191,0465 30,28 
Curvel II 3 8,89 19 195,6579 22,01 
Itaberaba 23 3,78 118 70,9738 18,78 
Paslage 42 8,52 232 156,2027 18,33 
Umbu 6 10,49 39 215,8824 20,58 

 
Testes dos modelos matemáticos 

Na Tabela 2 são apresentados os parâmetros estimados para cada modelo 
juntamente com algumas medidas de precisão. De acordo com as análises 
estatísticas, todos os modelos se aderiram à base de dados em questão. O modelo 
que apresentou melhores estatísticas foi o modelo de Prodan, seguidos dos modelos 
de Shumacher e Chapman & Richards. Como sugere SANTOS (2012), o modelo de 
Prodan obteve um coeficiente de determinação maior que 90%, o que indica que 
mais de 90% da variação da variável dependente foi explicada pela regressão. 

 

TABELA  2 - Coeficientes das equações de regressões lineares simples, múltiplas 
e  não lineares e suas respectivas estatísticas 

Coeficientes de 
regressão Estatísticas 

Modelos 
β0 β1 β2 SYX(%) R² aj 

(%) Anova 

Shumacher 3,40916 -2,4066 - 13,09 77,191 1801,42* 
Chapman e Richards 22,857 -0,6701 0,7008 12,64 67,722 11503,8* 

Prodan -0,0013 0,12426 0,0302 1,78 90,154 2436,67* 
* Análise de variância é significativa a 5 % de probabilidade. 
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Foram gerados os gráficos de dispersão dos resíduos para cada idade, para 

avaliar o modelo de regressão. Os resíduos foram obtidos em porcentagem pela 
diferença da altura dominante real e a altura dominante estimada para cada modelo. 
De maneira geral os modelos ajustados comportaram de maneira parecida, não 
obtendo dados nas idades entre três e cinco anos aproximadamente e os erros 
foram inferiores a 20% em sua maioria, como apresenta a Figura 2. 

 

 

 
                        

FIGURA 1 - Gráfico da dispersão dos resíduos em 
função da idade para o modelo de 
Schumacher, Chapman e Richards e 
Prodan. 

 
Os resultados mostrados na figura 2 indicaram que todos os modelos possuem 

uma semelhança na distribuição dos resíduos, não permitindo determinar qual 
modelo melhor se aderiu à base de dados. As estatísticas do modelo de Prodan 
foram superiores aos outros modelos testados, pois apresentou um 
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valor de coeficiente de determinação maior que 90%, um erro padrão da estimativa 
em porcentagem de 1,78% e a análise de variância significativa. 

 
Classificação de sítio 

Escolhido o modelo que melhor aderiu à base de dados, a classificação de 
sítio se deu usando como idade de referência a idade de oito anos, que é a idade 
que se aproximada da rotação silvicultural das florestas da empresa. A altura 
dominante estimada pela curva guia para essa idade foi de aproximadamente 22 m. 
As curvas de sítios geradas foram anamórficas, que são curvas proporcionais. Com 
isso, foram geradas seis classes de sítio, de intervalo de classe de três metros, cujos 
valores são apresentados na Tabela 4. 

 
                 TABELA  4: Classes de sítio e seus respectivos parâmetros. 

Classes de sítio Intervalos da classe  Índice de sítio  
I 27 |--- 30 m 28,5 m 
II 24 |--- 27 m 25,5 m 
III 21 |--- 24 m 22,5 m 
IV 18 |--- 21 m 19,5 m 
V  15 |--- 18 m  16,5 m 
VI 12 |--- 15 m 13,5 m 

 

 
                         FIGURA  2- Curvas de índice de sítio 
 

A classificação dos sítios foi realizada no nível de talhão. Assim, a classe de 
um determinado talhão era dada pela maior quantidade de parcelas pertencentes a 
essa classe. Se houvesse a mesma quantidade de parcelas entre duas classes no 
talhão era destinada uma classificação menos otimista. A classe de sítio com maior 
número de parcelas no estudo em geral foi a classe III (170 observações), seguido 
pela classe IV (148) e II (134). 

Como validação dos dados, é possível perceber uma alta relação entre os 
dados de Incremento Médio Anual (IMA) com a classificação de sítios, de acordo 
com a Tabela 5. Assim, os sítios que possuem melhores sítios também foram os de 
maiores incrementos, uma vez que o uso de dados correlacionados de altura 
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dominante e idade demostram um real potencial produtivo do local, embora se 
devam levar em consideração as diferentes espécies e clones que podem 
apresentar diferentes crescimentos. O IMA da fazenda UMBU é baixo, por estar 
associado à estagnação do crescimento das árvores estudadas. 

 
TABELA  5- Número de talhões por classe por fazenda 

Classes de sítio   

Fazenda 
I II III IV V VI IMA 

(m³/ha*ano)  

Areiapé 2 5 2 - - - 31,68 
Cacho 1 8 2 - - - 30,28 
Curvel - - 3 - - - 22,01 

Itaberaba  - 1 6 9 6 1 18,78 
Paslage - 4 18 18 2 - 18,33 
Umbu - 5 1 - - - 20,58 

 
CONCLUSÕES 

 O modelo de Prodan mostrou-se melhor aderido à base de dados em 
questão para a classificação das parcelas. Gerou-se 6 classes de sítios e essa 
divisão é baseada no detalhamento da classificação de sítio desejada. 

A classe de sítio mais frequente para todas as fazendas é a classe III 
permitindo inferir que as fazendas estudadas apresentam em média um índice de 
sítio de 22,5 metros de altura para as condições estudadas, que pode ser usado 
para estudos de zoneamento e produção. 

Embora não seja possível fazer o teste de estabilidade das parcelas, uma vez 
que o trabalho não possui dados de remedições, esta classificação é importante 
para medidas de manejo florestal e conservação do solo. 
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