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RESUMO
O conhecimento acerca do potencial produtivo de um sítio é de extrema importância, 
principalmente  do  ponto  de  vista  da  tomada  de  decisão  do  manejador.  Nesse 
sentido,  a  influência  do  meio  físico  nesse  potencial  deve  ser  compreendida  e 
considerada em análises. Este estudo teve como objetivo a construção de curvas 
índice  de  sítios,  a  partir  da  altura  dominante  e  idade,  e  avaliação  o  peso  da 
contribuição da textura do solo na qualidade do sítio florestal para populações de 
acácia-negra localizadas no município de Cristal  – RS. Para tal,  foram utilizadas 
informações de povoamentos com idades entre 9 e 11 anos, localizados na fazenda 
Ouro Verde. As classes de altura dominante obtidas para os índices de sítio dos 
povoamentos estudados foram de 18,75 m para a classe III de sitio, 21,25 m para a 
classe II e 23,75 m para a classe de sítio I. Quanto à análise granulométrica, notou-
se a diminuição do teor de areia com o aumento da profundidade, enquanto para os 
teores de argila verificou-se aumento, a classe textural dos solos foi caracterizada 
como  franco-argilosa  para  as  camadas  superficial  e  subsuperficial.  Após  a 
realização  da  análise  de  trilha  observou-se  que  as  frações  granulométricas  não 
exercem influência na qualidade do sítio dos povoamentos de acácia negra, sendo 
todos os coeficientes inferiores ao índice da variável residual (0,993). 
PALAVRAS-CHAVE: altura dominante, análise granulométrica, qualidade do sítio. 

ANALYSIS OF TRACK FOR EVALUATION OF THE EFFECTS OF 
GRANULOMETRY OF SOIL ON THE SITE INDEX FOR Acacia mearnsii De Wild.

ABSTRACT
The knowledge about the productive potential of a site is extreme important, mainly 
from the the decision maker of the handler. In this sense, an influence of the physical  
environment on this potential must be understood and considered in analyzes.  The 
aim of this study was the construction of site index curves, starting from de age and 
height  growth,  and evaluating the contribution of  soil  texture to site  index quality, 
considering the population of black wattle, located in the municipality of Cristal, Rio 
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Grande do Sul State. For that, population informations between 9 and 11 years old, 
located in  Ouro Verde farm were  used.  The results  obtained to  dominant  height 
classes to the site population rate studied were 18.75 m to site class III, 21.25 m to 
site class II and 23.75 m to site class I. As for the granulometry soil analysis, the 
sand content decrease allied to the depth increase was noted,  while  for the clay 
content an increase was verified, the textural class of the soils was characterized as 
clay loam for the superficial and subsurface layers. After the track analysis, it was 
observed  that particle  size  fractions  do  not  influence  the  quality  of  black  wattle 
population site, with all the coefficients being lower than the residual variable rate.
KEYWORDS: height growth, granulometry soil analysis, site index.

INTRODUÇÃO
Para conduzir uma floresta com o objetivo de maximizar a sua produção de 

madeira  é  indispensável  que  o  manejador  tenha  conhecimento  do  potencial 
produtivo  do local  onde será implantado o povoamento.  Deste modo,  é possível 
detectar diferentes classes de produtividade que são denominadas sítios (SELLE et  
al., 2009).

Sítio é definido pelos ecologistas como uma unidade geográfica uniforme que 
se caracteriza por certa combinação estável dos fatores presentes no meio e, em 
manejo florestal,  como um fator de produção primário que tem por capacidade a 
produção  de  madeira  ou  produtos  florestais  (SCOLFORO,  1993).  Segundo 
CAMPOS & LEITE (2009), os métodos de avaliação da capacidade produtiva podem 
ser definidos em três categorias: avaliação da qualidade do lugar pela vegetação 
indicadora,  avaliação  por  fatores  climáticos,  edáficos,  fisiográficos  e  bióticos,  e 
avaliação por meio da relação altura dominante e idade, com a definição de índices 
de local. 

Devido à aplicabilidade usual  do método de avaliação baseado na relação 
altura  dominante  versus  idade,  é  o  método  mais  empregado  em estudos  sobre 
capacidade produtiva florestal, pois para a maioria das espécies, áreas de grande 
capacidade produtiva são também aquelas cujo crescimento em altura é elevado, 
podendo-se inferir que existe correlação significativa entre a altura dos indivíduos 
dominantes do povoamento e a capacidade produtiva do lugar (CAMPOS & LEITE, 
2009).  No  entanto,  a  capacidade  produtiva  de  uma  floresta  sofre  influência  de 
fatores biológicos, edáficos, climáticos e topográficos, assim, é importante interpretar 
a influência das propriedades do meio físico sobre a identificação e estratificação de 
ambientes. 

De todos os fatores que afetam a produção, maior consideração tem sido 
dada às características edáficas, devido à alta correlação entre a propriedades do 
solo  e  o  crescimento  das  árvores  (BRUM,  1979).  No  entanto,  são  escassos  os 
trabalhos que analisam as correlações destes fatores e as interações com os sítios e 
a capacidade produtiva  dos mesmos.  Segundo RIGATTO et  al.  (2005),  a  classe 
textural,  ou  granulometria,  dos  solos  agrega  informações  importantes  na 
caracterização  da  capacidade  produtiva  do  sítio.  A  textura  corresponde  ás 
proporções  relativas  de  silte,  areia  e  argila  do  solo,  esta  pode  ser  identificada 
através do triângulo textural.

No entanto, segundo CHARNET et al. (2008), a análise de correlação simples 
aponta apenas a presença ou não de associação (positiva ou negativa) entre duas 
ou  mais  variáveis,  a  intensidade  e  a  relação  linear  ou  não  linear  entre  elas.  A 
conclusão sobre a causa e efeito dessas relações não é abordada em estudos de 
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correlações, impossibilitando o conhecimento de qual tipo de associação existe entre 
as variáveis analisadas, pois não dão a devida importância aos efeitos diretos e 
indiretos das variáveis independentes sobre a variável dependente. 

Nesse contexto, estudos sobre a decomposição do coeficiente de correlação 
podem ser realizados através da análise de trilha (path analysis),  desenvolvida e 
detalhada por WRIGHT (1921 e 1923) e descrita por LI (1975). A análise de trilha é 
pouco  empregada  em  estudos  dentro  da  engenharia  florestal,  na  sua  maioria,  
emprega-se essa técnica em estudos de melhoramento genético,  a exemplo de: 
KUREK et al. (2001); TEIXEIRA (2011); CRUZ & CARNEIRO (2006); OLIVEIRA et 
al. (2015), entre outros.

Diante  do  exposto,  o  presente  trabalho  teve  por  objetivo  realizar  a 
classificação de sítio e avaliar a contribuição da textura do solo, mediante análise de 
trilha, na qualidade do sítio florestal para povoamentos de acácia-negra.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da espécie
A  Acacia mearnsii De Wild, popularmente conhecida como acácia-negra, é 

originária da Austrália e caracteriza-se por ser uma árvore de casca e folhagem de 
coloração  escura,  sendo  a  casca  rica  em  tanino  (KANNEGIESER,  1990). 
Pertencente à família Fabaceae, a acácia-negra atinge altura de 10 a 30 metros e 
tem bom crescimento  em solos  suficientemente  profundos (SHERRY,  1971).  No 
Brasil, a acacicultura tem se tornado uma importante atividade econômica, trazendo 
consideráveis benefícios para a população de vários municípios do interior do Rio 
Grande do Sul,  sobretudo para pequenos produtores rurais,  que as cultivam em 
sistemas  agrossilvipastoris  (ABRAF,  2015).  O  cultivo  da  espécie  atinge  área 
plantada de 160.827 hectares (IBÁ, 2016), ficando somente atrás dos plantios com 
os gêneros Eucalyptus, Pinus e Hevea (Seringueira). A rotação se estende entre 7 e 
10 anos de idade (CALDEIRA et al., 2002; BEHLING, 2016), quando a floresta é  
colhida e se exporta todo o tronco (madeira e casca). 

Caracterização da área de estudo
Para  o  desenvolvimento  do  presente  estudo,  foram  utilizados  dados  de 

plantios  comerciais  de  acácia-negra  situados  no  município  de  Cristal  –  RS,  em 
propriedade da TANAGRO S/A. Os povoamentos somam 996,8 hectares e estão 
sob as coordenadas centrais Sul 30°55’ S e 52°10’ W. 

Segundo  a  classificação  climática  de Köppen,  o  clima  na  região  é 
caracterizado como do tipo Cfa, subtropical úmido, sem estiagem, com temperaturas 
médias mensais oscilando entre 10° e 22°C, temperatura média do mês mais quente 
acima de 22°C e a do mês mais frio inferior a 18°C e superior a 3°C (SANQUETTA 
et al., 2016). O solo da área de estudo enquadra-se no tipo Planossolo Hidromórfico 
Eutrófico (Sge),  com horizonte superficial  e aluvial  de textura arenosa ou média, 
contrastando com o horizonte B de elevada concentração de argila.

Inventário Florestal
Os dados básicos para o estudo foram obtidos de 91 parcelas temporárias de 

inventário  florestal,  com  área  de  450  m2,  distribuídas  aleatoriamente  sobre  o 
povoamento,  em  diferentes  idades  (9  a  11  anos)  e  condições  de  sítio.  O 
espaçamento  entre  árvores  é  de 3,0  x  1,5  m,  resultando em 2.222 árvores  por 
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hectare.  Em  cada  uma  das  parcelas,  foram  coletadas  as  informações  de  DAP 
(diâmetro à altura do peito) para todas as árvores e HT (altura total) para parte das 
árvores. As demais alturas foram estimadas por meio da equação hipsométrica:

(1)

Classificação de Sítio 
A variável  utilizada  para  caracterizar  a  qualidade  do  sítio  do  povoamento 

florestal foi o Índice de Sítio (IS) dado pela altura dominante (Hdom) aos 7 anos de 
idade.  A  altura  dominante  utilizada  no  estudo  foi  a  de  Assmann  (Hdom), 
representada pela média aritmética das alturas das cem árvores com maior diâmetro 
por hectare (ASSMANN, 1961). Para a construção das curvas de sítio foi utilizada a 
equação disponível do software “SISACACIA” (MAESTRI, 1992) (equação 2):

(2)

Em que:
 = altura dominante;

S = índice de sítio;
I = idade em que se deseja estimar a altura dominante;
Iref = idade de referência (7 anos).

Análise granulométrica dos solos
Foram coletadas amostras de solos, em cada uma das parcelas, para análise 

granulométrica. A análise granulométrica de solos foi realizada pelo laboratório de 
solos da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), em que foram determinadas as 
frações de areia, silte e argila nas camadas de 0-20 cm e 20-40 cm. A determinação 
da classe textural foi obtida por meio do triângulo das classes texturais. 

Análise de trilha
A  análise  de  trilha  foi  realizada  no  programa  Genes  (CRUZ,  2013)  e 

compreendeu  na  avaliação  dos  efeitos  diretos  e  indiretos  das  variáveis 
independentes (granulométricas do solo) sobre a variável dependente (IS_7), cuja 
estimativa foi obtida através de equação de regressão linear múltipla, previamente 
padronizada  (regressão  parcial  padronizada).  A  padronização  das  variáveis  foi 
realizada por meio da divisão do desvio de cada variável observada em relação à 
média pelo desvio padrão da variável (equação 3): 

(3)

Em que:
ui = variável padronizada;
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Xi = variável observada;
 = média da variável observada;

 = desvio padrão.

A  variável dependente  Y  e  as  variáveis  independentes  (X1,  X2,  X3,...,  Xn) 
consideradas neste estudo se relacionam por meio do seguinte modelo (LI, 1975):

(4)

Em que:
 = variável dependente ou principal;

 = média da variável dependente;

 = variáveis independentes;

 = coeficientes da regressão parcial padronizada;

 = variável residual.

De maneira correspondente, tem-se o modelo:

(5)

De que se obtém:

(6)

Em que:

;

;

;

;

.

A decomposição das correlações r0i em efeitos diretos de xi sobre a variável 
dependente, expresso por 0i, e os efeitos indiretos de xi via xj, expresso por ojrij é 
apresentada a seguir:
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(7)

(8)

(9)

(10)

Deste  modo,  foi  avaliado  qual  grupamento,  ou  quais  grupamentos  de 
variáveis, mais explica as variações de Yi  e, dentro de cada grupamento, quais as 
variáveis de maior grau de importância quanto aos efeitos diretos e indiretos, sobre a 
variável dependente.

Além do coeficiente de determinação obtido a partir do modelo de regressão 
linear  múltiplo,  que  apresenta  o  efeito  das  variáveis  independentes  sobre  Y,  a 
análise de trilha permite determinar o efeito residual (ε) das variáveis não incluídas 
no modelo. O efeito da variável residual sobre a variável dependente é dado por:

(11)

Segundo LI (1975),  o efeito da variável  residual serve para analisar se os 
efeitos diretos ou indiretos das variáveis independentes sobre Y devem ou não ser 
levadas  em conta  no  estudo.  Caso  o  coeficiente  que  exprime  o  efeito  direto  e 
indireto das variáveis independentes sobre Y, coeficiente de trilha determinado pelo 
método de mínimos quadrados, seja menor que o valor residual, significa que esta 
variável independente deve explicar as alterações na variável principal (Y) apenas 
indiretamente. Ou seja, esta variável se avaliada individualmente, não é suficiente 
para explicar as diferenças no crescimento. Por outro lado, um coeficiente de trilha 
maior que o valor residual aponta que existe efeito direto da variável independente 
sobre a variável independente (variável principal).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Classificação de Sítio 
A Tabela 1 apresenta as análises estatísticas descritivas para o conjunto de 

variáveis  obtidas  por  meio  das  parcelas  de  inventário  florestal  temporária, 
procedentes de povoamentos de acácia-negra. As árvores das parcelas amostradas 
apresentaram diâmetro médio de 12,07 cm com desvio padrão de 4,02 cm, valor  
mínimo de 1,43 cm e máximo de 28,01 cm. A altura total média foi de 15,93 m, tendo 
variado  entre  1,49  m  e  21,27  m,  com  desvio  padrão  de  3,29  m.  Já  a  altura 
dominante apresentou uma amplitude variando de 18,49 m a 23,52 m, com média 
geral de 20,23 m e um desvio padrão de 0,97 m. A variável do Índice de Sítio aos 7 
anos de idade “IS_7” apresentou média de 19,96 m. 

TABELA  1. Estatísticas descritivas para as variáveis dendrométricas para acácia-
negra, no município de Cristal, RS.

Variável n Média Desvpad Variância CV (%) E. Padrão Mín. Máx.
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dap (cm) 6927 12,07 4,02 16,19 33,34 0,048 1,43 28,01
ht (m) 6927 15,93 3,29 10,84 20,67 0,040 1,49 21,27
hdom (m) 91 20,23 0,97 0,94 4,80 0,102 18,49 23,52
Nota:  n = número de observações; Desvpad = desvio padrão; CV(%) = coeficiente 
de variação; E. padrão = erro padrão.

Determinou-se a idade de sete anos como Idade Índice por estar próxima da 
idade de rotação e, então, arbitrou-se a divisão em três classes de sítio (Tabela 2). 
Em trabalhos correlatos, SCHNEIDER & SILVA (1980) realizaram a classificação de 
sítio para povoamentos de acácia-negra, tendo sido definidos cinco classes de sítio,  
com variação de 12 a 20 metros, para uma idade de referência de cinco anos. A 
mesma metodologia foi aplicada por SCHNEIDER et al. (2001).

TABELA 2. Classes de altura dominante para acácia-negra à 
idade índice de 7 anos, no município de Cristal, 
RS.

Classe Intervalo Índice de Sítio (m)
III 17,5 - 20,0 18,75
II 20,01 - 22,5 21,25
I 22,51 - 25,0 23,75

Por meio da equação de sítio obtiveram-se graficamente as curvas de cada 
classe (Figura 1) e, os limites das alturas dominantes médias, estimadas por idade e 
classe de sítio estão apresentados na Tabela 3.

FIGURA 1.  Curvas  das  classes  de  sítio  para  acácia-negra,  no 
município de Cristal, RS.

TABELA 3. Limites das alturas dominantes estimadas por idade e classe 
de sítio para acácia-negra, no município de Cristal, RS.

Idades Classe 1 Classe 2 Classe 3
LS LI LS LI LS LI

2 12,5 11,2 11,2 10,0 10,0 8,7
3 18,6 16,7 16,7 14,8 14,8 13,0
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4 22,0 19,8 19,8 17,6 17,6 15,4
5 23,7 21,4 21,4 19,0 19,0 16,6
6 24,6 22,1 22,1 19,7 19,7 17,2
7 25,0 22,5 22,5 20,0 20,0 17,5
8 25,2 22,7 22,7 20,2 20,2 17,6
9 25,3 22,8 22,8 20,2 20,2 17,7
10 25,3 22,8 22,8 20,3 20,3 17,7
11 25,4 22,8 22,8 20,3 20,3 17,7

        Nota: LI = limite inferior; LS = limite superior; destaque em cinza: idade índice.

Análise granulométrica dos solos
Por  meio  da  análise  granulométrica  verificou-se  que  os  teores  de  areia 

variaram entre 593,30 g.kg-1 e 790 g.kg-1, com média de 727,02 g.kg-1 para a camada 
superficial (0 – 20 cm), para a camada subsuperficial (20 – 40 cm) os teores de areia 
variaram entre 562,90 g.kg-1 e 803,30 g.kg-1, com média de 704,62 g.kg-1. Os teores 
de silte variaram entre 72,10 g.kg-1 e 240,30 g.kg-1, com média de 151,73 g.kg-1 para 
a camada superficial do solo, a variação de silte na camada subsuperficial foi entre 
29,20 g.kg-1 e 250,00 g.kg-1, com média de 156,25 g kg-1 g.kg-1. Já para o teor de 
argila, a camada superficial apresentou variação entre 57,00 g.kg -1  e 219,30 g.kg-1, 
com média de 121,35 g.kg-1,  e para a camada subsuperficial a variação foi entre 
57,10 g.kg-1 e 327,40 g.kg-1, com 139,13 g.kg-1 de média. 

LOURENÇO (1996) realizou análise granumolétrica em Três Barras – SC e 
observou  que  o  teor  de  areia  diminuiu  a  medida  que  a  profundidade  analisada 
aumentou, enquanto que, o teor de argila aumentou de acordo com a profundidade. 

Tomando  como  base  os  valores  médios,  a  classe  textural  do  solo  foi 
classificada  como  franco  arenoso  para  as  camadas  superficial  e  subsuperficial. 
RACHWAL et al. (2008) estudando a influência das características pedológicas na 
produtividade de acácia-negra, no município de Butiá  – RS, encontraram textura 
média no horizonte superficial, exceto para o Argissolo Vermelho, que é arenoso. No 
horizonte subsuperficial a textura se apresentou variável, com Argissolo Vermelho-
Amarelo e Cambissolo em textura argilosa, enquanto Neossolo Litólico e Neossolo 
Regolítico encerram a textura média. 

Análise de trilha
A finalidade da análise de trilha foi observar a tendência de associação entre 

a  variável  principal  (IS_7)  e  as  explicativas  (granulometria  do  solo),  em que  se 
podem constatar as influências das características do meio físico no crescimento de 
acácia-negra. Tal relação tem sido realizada em estudos florestais, no trabalho de 
BOGNOLA (2007) o autor realizou o desdobramento das correlações entre o índice 
de sítio e características granulométricas do solo em efeitos diretos e indiretos em 
duas profundidades (0 – 20 cm e 30 – 50 cm) para Pinus taeda.

 As  magnitudes  e  os  sinais  dos  efeitos  diretos  e  indiretos  das  variáveis 
granulométricas sobre o índice de sítio encontram-se na Tabela 4. Por esta tabela 
nota-se  que  tanto  para  a  camada  superficial  (0-20  cm)  quanto  para  a  camada 
subsuperficial (20-40 cm), a variável a apresentar os maiores coeficientes de trilha 
com o índice de sítio (IS_7) foi a fração areia, com índices de (0,114) e (0,094),  
respectivamente. No entanto, estes valores e os demais coeficientes de trilha se 
apresentam  inferiores  ao  índice  da  variável  residual  (0,993).  O  coeficiente  de 
determinação (R2) é inadequado. Desse modo, não há influência das características 
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granulométricas  do  solo  na  produtividade  da  acácia-negra,  tampouco  há  uma 
tendência  de  que  alguma  fração  granulométrica  do  solo  possa  influenciar  o 
crescimento desta espécie. BOGNOLA (2007) em seu trabalho com unidades de 
manejo para Pinus taeda com base em características do meio físico, observou que 
do conjunto de variáveis físico-hídricas analisadas apenas a macroporosidade da 
camada subsuperficial apresentou coeficiente de trilha significativo com o Índice de 
Sítio.

O  conhecimento  das  variáveis  ambientais  que  atuam  na  estruturação  da 
floresta,  como clima e solo,  é de grande importância  às atividades florestais.  As 
mudanças  climáticas,  por  exemplo,  podem  impactar  as  florestas  em  diferentes 
aspectos e, as alterações provocadas no crescimento das florestas podem acarretar 
diferenças  na  dinâmica  esperada  para  os  povoamentos  florestais,  tais  como  a 
mortalidade e a competição. COUTO & FERREIRA (1981), analisando a influência 
de  variáveis  ambientais  no  crescimento  de  Eucalyptus spp em Minhas Gerais  e 
Espírito  Santo,  concluíram que  a  altitude  foi  a  variável  que  mais  influenciou  no 
desenvolvimento em altura das espécies plantadas, seguido da deficiência hídrica. 
Stape  et  al.  (1997),  estimando  produtividade  de  povoamentos  híbridos  de 
Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla,  concluíram que a produtividade é muito 
dependente  da  precipitação  e  que  as  características  edáficas  influenciavam  na 
produtividade por  meio  da melhoria  do  aposte  hídrico.  MACHADO et  al.  (2014),  
estudando  o  efeito  de  variáveis  climáticas  no  crescimento  de  Pinus  taeda e 
Araucaria  angustifolia,  observaram que os incrementos correntes médios (ICM’S) 
tiveram  forte  relação  com  temperatura,  pressão  atmosférica  e  fotoperíodo  para 
ambas as espécies. 

TABELA 4. Efeitos diretos e indiretos das variáveis granulométricas do 
solo sobre o índice de sítio, aos sete anos de idade, para 
acácia-negra
Variável Efeito Estimativa

Areia (0-20 cm)
Direto sobre IS_7 0,039
Indireto sobre IS_7 0,075
Total 0,114

Silte (0-20 cm)
Direto sobre IS_7 -0,013
Indireto sobre IS_7 -0,057
Total -0,071

Argila (0-20 cm)
Direto sobre IS_7 -0,029
Indireto sobre IS_7 -0,037
Total -0,065

Areia (20-40 cm)
Direto sobre IS_7 0,024
Indireto sobre IS_7 0,070
Total 0,094

Silte (20-40 cm)
Direto sobre IS_7 -0,043
Indireto sobre IS_7 -0,049
Total -0,092

Argila (20-40 cm)
Direto sobre IS_7 0,008
Indireto sobre IS_7 -0,035
Total -0,028

Coeficiente de determinação 
= 0,013   
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Efeito da Variável Residual = 0,993   

CONCLUSÕES
As  classes  de  altura  dominante  obtidas  para  os  índices  de  sítio  dos 

povoamentos estudados foram de 18,75 m para a classe III, 21,25 m para a classe II  
e 23,75 m para a classe I. Quanto à análise granulométrica, notou-se a diminuição 
do teor de areia com o aumento da profundidade, enquanto para os teores de argila 
verificou-se aumento. 

A  classe  textural  do  solo  foi  classificada  como  franco  arenoso  para  as 
camadas  superficial  e  subsuperficial.  As  frações  granulométricas  não  exercem 
influência na qualidade do sítio dos povoamentos de acácia negra, sendo todos os 
coeficientes inferiores ao índice da variável residual (0,993). No entanto, conhecer a 
relação das variáveis ambientais com a qualidade do sítio florestal é fundamental 
para viabilizar o planejamento da atividade florestal, assim, a modelagem biológica 
se torna uma ferramenta útil e eficiente na representação da realidade. 
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