
1 
 

_____________________________________________________________________ 

Revista da União Latino-americana de Tecnologia, Jaguariaíva, n.2 p. 01-18, 2014 
ISSN 2447-4584 

 

ANÁLISE DA CAPACIDADE DE SÍTIO PARA PLANTIOS 
DE Pinus elliottii E. NA FLORESTA NACIONAL DE PIRAÍ 
DO SUL, NO ESTADO DO PARANÁ. 

_____________________________________ 

 

Vitor Cezar MIESSA COELHO1 

Sabrina da Cunha CAMPOS2 

 

1 Engenheiro Florestal, Mestre em Economia e Política Florestal. Professor do 

Curso do Engenharia Florestal da União Latino-americana de Tecnologia 

(vitorcoelho63@hotmail.com) 

2 Engenheiro Florestal 

 

RESUMO: Estudos sobre a capacidade produtiva de um sítio contribuem tanto 
para a garantir a sustentabilidade da produção quanto para o planejamento 
eficiente das operações em um projeto florestal. Em face disso, este estudo 
apresenta informações sobre a capacidade de sítio para plantios de Pinus elliottii, 
realizados em um povoamento tendendo à estagnação de crescimento, na 
Floresta Nacional de Piraí do Sul, localizada na região dos Campos Gerais, 
estado do Paraná, avaliando o crescimento e produção e características edáficas 
do sítio. O levantamento de dados necessários ao estudo de crescimento e 
produção procedeu-se através de um inventário base, seguido da classificação 
diamétrica das unidades amostrais e por fim, de uma análise de tronco das 
árvores médias de cada unidade amostral. Com estes dados, foram calculadas 
as respectivas áreas basais para posterior ajuste com a função de produção que 
melhor representou os dados: Prodan ou Schumacher. O clima da região, de 
acordo com a classificação de Köeppen, é o Cfb, clima subtropical quente-
temperado, o tipo de solo de maior ocorrência nas áreas da Floresta Nacional de 
Piraí do Sul é o Latossolo Bruno e a sua formação vegetacional original é a 
Floresta Ombrófila Mista, sendo todas estas características favoráveis ao bom 
desenvolvimento da espécie. A maioria dos dados obteve melhor ajuste com a 
equação de Prodan.  A produção biológica máxima da área analisada, 
considerando a área basal é de 63,23m²/ha. Esta produção deve ser respeitada 
a fim de manter a capacidade de sítio e garantir a sustentabilidade da produção.  
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil a madeira está presente em todas as fases de sua história 

onde, logo após o seu descobrimento, iniciou-se a exploração da Caesalpinia 

echinata, conhecida popularmente como pau-brasil, porém a produção em larga 

escala de espécies exóticas viabilizou-se a partir de 1960, com as leis de 

incentivos fiscais. 

A importância da produção de madeira no Brasil somada à preocupação 

mundial como o meio ambiente pressiona os setores de gerenciamento e 

planejamento das empresas florestais a respeito das técnicas de manejo hoje 

utilizadas, pois além da organização das ações visando uma maior produtividade 

e qualidade do produto a baixos custos, essas técnicas devem também garantir 

a sustentabilidade da produção. 

Para garantir a sustentabilidade da produção em plantios florestais é 

necessário um maior conhecimento da capacidade produtiva de cada floresta 

cultivada, pois um dos fatores mais importantes condicionantes ao manejo 

florestal, visando a sustentabilidade da produção, é a manutenção dessa 

capacidade, também conhecida como capacidade de sítio. 

Além de adquirir o título de floresta sustentável, o manejo sustentável 

fornece em longo prazo, os mesmos benefícios financeiros e não financeiros que 

possui atualmente (SCHNEIDER, 2008) ou até mesmo benefícios mais 

significativos, uma vez que quanto maior o conhecimento do potencial produtivo 

de cada floresta, mais precisas são as técnicas implantadas, garantindo a sua 

máxima produção permitida e um aprimoramento das operações em campo, 

bem como o dimensionamento correto dos maquinários utilizados durante todo 

o seu ciclo produtivo, que por fim resultará, também, em menores custos de 

produção. 

Existem diversas metodologias para a análise dessa capacidade de sítio. 

Podendo ser usada uma combinação entre estudos de crescimento e produção 

e análises edáficas e de vegetação. 
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Ortega e Monteiro (1988) afirmaram que a capacidade produtiva de uma 

floresta pode ser determinada através da medição dos atributos sazonais 

intrínsecos (altura média ou dominante, crescimento máximo, volume total no 

final da rotação e a interceptação) ou extrínsecos (clima, litologia, edafologia e a 

morfologia e da biocenose) à biomassa florestal, ou seja, a capacidade de sítio 

pode ser determinada através da avaliação dos fatores dendrométricos, 

condições de solo e meio ambiente. 

Quando não há dados de parcelas temporárias, os estudos de 

crescimento e produção podem ser realizados, através da contagem e medição 

de anéis de crescimento. Este método, denominado Análise de tronco 

(ANATRO) é uma técnica que possibilita recriar o crescimento passado de uma 

árvore através da soma dos incrementos anuais em diâmetro e em altura. Este 

incremento é formado a partir da atividade cambial da árvore que, ano a ano, 

acrescenta camadas justapostas de material lenhoso, formando os chamados 

anéis de crescimento (SILVA; NETO, 1979). 

Para estudos de crescimento e produção com dados oriundos de análise 

de tronco, o parâmetro dendrométrico mais indicado é a área transversal, onde, 

para se obtê-la é realizada a medição dos anéis de crescimento. Esta medição 

é equivalente ao raio, que, após ser multiplicado por 2 se obterá o diâmetro 

alcançado pela árvore em cada idade. Com este valor calcula-se a área 

transversal (COELHO, 2010). 

Portanto, de acordo com as informações supracitadas, o objetivo deste 

trabalho é desenvolver um estudo sobre a capacidade de sítio em um 

povoamento da espécie Pinus elliottii Engelm, presente nas áreas da Floresta 

Nacional de Piraí do Sul, no estado do Paraná, visando contribuir tanto para o 

manejo adequado e eficiente desta espécie na região quanto para o 

fornecimento de informações relacionadas à caracterização da capacidade de 

sítio de uma floresta. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Os dados utilizados neste trabalho são provenientes de levantamentos 

pedológicos e dendrométricos realizados numa área de 37,5 ha cultivados com 

Pinus elliottii, pertencentes à Floresta Nacional de Piraí do Sul (FLONA de Piraí 

do Sul), conforme mostra a figura 1, localizada no município de Piraí do Sul, 

região dos Campos Gerais, Estado do Paraná, Brasil. 

FIGURA 1 - Área total Floresta Nacional de Piraí do Sul (delimitada em amarelo) 
com destaque nas áreas reflorestadas com Pinus elliottii (delimitada em verde). 

 
FONTE: Google Earth adaptado. 
 

Para a avaliação da capacidade de sítio, laborado mediante estudos de 

crescimento e produção, foi realizado um inventário base. 

O método de amostragem utilizado foi a amostragem aleatória simples, 

executado a partir de 14 unidades amostrais temporárias circulares com 11,28 

m de raio, totalizando aproximadamente 400 m², distribuídas ao longo da área 

em estudo, onde foram medidas todas as circunferências à altura do peito (CAP), 

e posteriormente, calculados os respectivos diâmetros à altura do peito (DAP). 

Posteriormente, os dados levantados foram agrupados em classes de 

diâmetros com base no diâmetro médio para a identificação dos diâmetros centro 

de classe de cada unidade amostral, pertencentes à classe diamétrica IV, 

correspondente às árvores médias. 
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Com os diâmetros identificados, procedeu-se a derrubada e a coleta dos 

discos das árvores centro da classe diamétrica IV. O disco foi retirado à altura 

correspondente ao DAP da árvore, ou seja, a 1,3m de altura. A opção pelo disco, 

invés de rolos de incremento, deu-se pela necessidade de uma aferição mais 

precisa, o que nem sempre é possível com o trado de incremento. 

Coletado os discos, estes foram secados ao ar livre por 

aproximadamente 30 dias e em seguida tiveram sua face superior lixada para 

que fosse possível ser feita a medição dos anéis de crescimento. 

Para a medição, assinalou-se o maior raio de cada fatia e, no sentido 

horário a 45º, marcou-se o primeiro raio de medição. Em seguida a 90º em 

relação ao primeiro raio marcou-se o segundo raio e assim sucessivamente para 

o 3º e 4º raios. Depois de assinaladas as quatro direções prosseguiu-se a 

medição de todos os anéis de crescimento de cada fatia, a partir da medula 

(FIGURA 2). 

Cada fatia forneceu quatro valores de anel de crescimento, onde foram 

calculadas as médias aritméticas para a reconstrução da evolução de 

crescimento de cada árvore. 
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FIGURA 2 - Foto Demonstrativa da preparação dos discos para medição. 

 
FONTE: O autores. 
 

Concluída as medições referentes à análise de tronco, calculou-se o 

diâmetro anual de cada árvore estudada e, posteriormente, foi calculada as 

respectivas áreas transversais. 

Concluída as medições referentes à análise de tronco, calculou-se o 

diâmetro anual de cada árvore estudada e, posteriormente, foi calculada as 

respectivas áreas transversais. 

Uma vez feito isso, foram testadas as funções de produção de Prodan e 

Schumacher (TABELA 1) a fim de selecionar a equação que melhor se ajusta 

aos dados. Esta seleção foi feita obedecendo aos indicadores de ajustes: 

gráficos de resíduos, Sxy%, R² e F calculado. 

 

TABELA 1 - Funções de produção e suas respectivas primeiras derivadas. 
EQUAÇÃO 1º DERIVADA AUTOR 

𝑦 =
𝐼²

(β₀ + β₁. I + β₂ . I2)
 𝐼𝐶𝐴 =

2𝛽₀. 1 + 𝛽₁. 𝐼²

(𝛽₀ + 𝛽₁. 𝐼 + 𝛽₂. 𝐼2)²
 

 
PRODAN 
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𝑦 = 𝑒β₀+β₁.
I
1 

 

𝐼𝐶𝐴 = −
𝛽₁

𝐼²
𝑒𝛽₀+𝛽₁.

1
𝐼  

 
SCHUMACHER 

FONTE: Os autores. 

Nas equações e em suas respectivas derivadas, y representa o 

incremento corrente, e representa o número natural, I representa a idade, β₀,β₁ 

e β₂ representam os coeficientes e ICA representa o incremento corrente anual. 

Com essas informações foram gerados gráficos da curva de crescimento 

e produção, baseados na área transversal, de cada árvore, estabelecendo os 

pontos de inflexão e máxima tangente da curva de crescimento e produção de 

cada árvore e máximo incremento corrente anual (ICA) e máximo incremento 

médio anual (IMA). 

A relação entre as características presentes no sítio e as desejáveis ao 

desenvolvimento do Pinus elliottii foi analisada através de uma revisão 

bibliográfica contendo dados sobre o solo predominante e clima da área de 

estudo e as características exigidas pela espécie. 

A identificação da formação vegetacional nativa da área de estudo deu-

se pela observação do remanescente de vegetação nativa contida na Floresta 

Nacional de Piraí do Sul em conjunto com a bibliografia existente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a classificação de Köeppen, o clima desta região é o 

Subtropical Úmido Mesotérmico do tipo Cfb (clima subtropical quente-

temperado), com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18º C e no mês 

mais quente em torno de 22º C, sem estação seca definida (IAPAR, 2000), 

sendo, portanto, o primeiro indicativo favorável à adaptação do Pinus elliottii na 

região, pois esta espécie, no que diz respeito à divisão das espécies do gênero 

pinus implantados no Brasil em relação à classificação climática, enquadra-se 

no grupo subtropical. (HAAG, 1983). 

O mesmo autor ressaltou também que as espécies desse grupo têm bom 

desenvolvimento nas áreas onde há a incidência natural da Araucaria 
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angustifolia (Bert.) Oktze, tornando-se este o segundo ponto favorável ao cultivo 

da espécie no local, uma vez que a formação vegetacional presente 

originalmente na área de estudo, identificada a partir de observações das 

porções nativas que, juntamente com os reflorestamentos de pinus, araucária e 

imbuia, compõe FLONA de Piraí do Sul e que somam cerca de 93 ha, é a 

Floresta Ombrófila Mista, conhecida popularmente como Floresta de Araucária. 

(MORO, 2009). 

O solo predominante na Floresta Nacional de Piraí do Sul é do tipo 

Latossolo Bruno. (MORO, 2009). Este tipo de solo possui como características 

uma textura mais argilosa, com cerca de 70 cm de profundidade e porosidade. 

Como fatores limitantes ao desenvolvimento de plantas apresentam baixo 

potencial nutricional, alto teor de alumínio e pouca porcentagem de água 

disponível. (ALMEIDA; SANTOS, ZARONI, 2006).  

Estudos de classificação de sítio realizados em plantios com a espécie 

Pinus taeda, mesmo gênero da espécie em análise, demonstraram que os 

melhores sítios eram os que apresentavam solos profundos e com textura 

argilosa, independentemente da classe de solo a qual pertenciam. (DEDECK, 

2008; CARVALHO et al., 1999; SANTOS FILHO; ROCHA, 1987). Contudo, 

apesar de apresentar um melhor desenvolvimento em solos com as 

características descritas acima, não há limitações de cultivo quanto a solos 

rasos, quando estes solos estiverem localizados em regiões de predominância 

do tipo climático Cfb (Van GOOR, 1965; 1966). Bons resultados quanto ao 

desenvolvimento do Pinus elliottii em solos rasos foram encontrados por Golfari 

(1971) em seu estudo sobre a implantação de coníferas no sul do Brasil. 

Sendo assim é possível afirmar que o sítio analisado dispõe de 

características adequadas a adaptação e ao bom desenvolvimento da espécie 

Pinus elliottii, apresentando, portanto, condições para a garantia da 

sustentabilidade da produção. 

O povoamento estudado era bastante heterogêneo, apesar de ser uma 

floresta plantada, com intervalos médios de classes diamétricas de 6,72 cm, 
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dentro do esperado para florestas heterogêneas, as quais possuem intervalos 

de classe entre 5 a 10 cm. (ENCINAS, 2002). 

Com os dados obtidos em campo, e apresentados na tabela 2, foi 

calculada a densidade atual das unidades amostrais do povoamento e seus 

respectivos diâmetros aritméticos (d médio), onde as unidades com menor 

número de árvores possuem o maior diâmetro médio, evidenciando a influência 

do número de árvores por hectare sobre o incremento em diâmetro, o que é 

extremamente natural, uma vez que quanto maior o espaço vital, maior é o 

crescimento. (SANQUETTA, 2003). 

 

TABELA 2 - Diâmetro médio aritmético e número de árvores. 

Unidade Amostral N d médio N/ha 

1 25 33,3 625 

2 32 30,7 751 

3 31 31,5 776 

4 30 31,8 751 

5 26 34,1 650 

6 27 31,6 675 

7 33 29,5 826 

8 36 30,2 901 

9 28 35,1 700 

10 30 35,5 751 

11 23 38,0 575 

12 23 36,6 575 

13 21 37,2 525 

14 21 39,2 525 

MÉDIA 28 33,9 686 

FONTE: Os autores. 

Com relação ao ajuste da função de crescimento e produção, as 

equações foram testadas de acordo com os indicadores de ajustes e obtiveram 

resultados satisfatórios (QUADRO 1). 
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QUADRO 1 - Indicadores de ajustes das funções selecionadas para cada 
unidade amostral 

Unidade 
Amostral 

Função 
Coeficientes R² 

ajustado 
Sxy% F calculado 

β₀ β₁ β₂ 

1 Prodan 2764,288703 -122,040185 16,950913 0,952809 7,302743 283,664360 

2 Prodan 1308,227235 72,552575 19,770863 0,999767 1,797602 77288,093323 

3 Schumacher -3,353714 -4,694229 - 0,806612 37,117491 159,496408 

4 Prodan 161,574353 341,747841 8,230687 0,996762 4,391436 5849,194014 

5 Prodan 3757,132908 172,556338 7,710599 0,986485 2,339372 1387,837329 

6 Schumacher -3,305743 -5,688773 - 0,785409 39,292167 151,061333 

7 Prodan 846,358648 106,742881 14,928933 0,994797 5,782877 2582,139076 

8 Prodan 3739,418550 333,169496 2,976651 0,980470 2,296904 678,758369 

9 Prodan 1115,115955 220,219717 6,640899 0,999545 1,388520 39569,545456 

10 Prodan 1496,748694 105,714550 10,345037 0,988216 5,490025 1594,365470 

11 Prodan 771,017163 227,756440 6,453531 0,989567 5,404264 1945,399079 

12 Prodan 1713,233672 257,648657 7,651906 0,984665 4,929716 1317,321930 

13 Prodan 753,945254 104,605446 10,731038 0,999734 1,267659 73168,200449 

14 Prodan 872,903801 404,555684 2,102973 0,980538 5,121856 1033,813850 

FONTE: O autores. 

Conforme as informações presentes no quadro 1, a equação de Prodan 

ajustou-se melhor à maioria dos dados, porém nos dados das unidades 

amostrais 3 e 6  a equação escolhida foi a de Schumacher que, apesar de obter 

valores acima do recomendado para o Erro Padrão da Estimativa (abaixo de 

10%)  e abaixo do indicado para o R² ajustado (acima de 0,9),foram aceitos 

considerando, além da demonstração de um comportamento mais próximo da 

realidade do conjunto de dados nas curvas de crescimento e produção, a 

pequena quantidade de dados que cada árvore apresenta, 28 a 42 dados 

correspondentes a sua idade, que pode ter causado uma possível insuficiência 

amostral (COELHO, 2010). 

As curvas de crescimento e produção apresentaram, de modo geral, um 

comportamento compatível com as leis biológicas, ou seja, sigmoidal, com 

origem igual a zero, um ponto de inflexão e um ponto de tangência máxima 

(HOSOKAWA,1998), demonstrado abaixo pela curva referente a unidade 

amostral 13 (FIGURA 3), onde observa-se que o ponto de inflexão (A) encontra-
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se aos 4 anos, este é o ponto que coincide com o máximo ICA da unidade 

amostral e determina a máxima produtividade do povoamento, a partir desta 

idade a produção diminuiu. O povoamento atingiu o seu ponto de máxima 

tangência (B) aos 8 anos, este ponto que coincide com a interseção entre as 

curvas de ICA e IMA é também a idade onde ocorreu a máxima produção 

biológica e define, levando-se em conta o uso da variável área basal, o momento 

correto para intervir na floresta. (CAMPOS; LEITE, 2009; COELHO,2010). 

 
FIGURA 3 - Curva de crescimento estimado referente à unidade amostral 13 

 
FONTE: Os autores 
 

As curvas de ICA foram agrupadas com base no tratamento, com 

desbaste (FIGURA 4) ou sem desbaste (FIGURA 5). 
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FIGURA 4 - Comportamento das curvas de Incremento Corrente Anual dos 
talhões não desbastados 

 
FONTE: O autores. 
 

Conforme a figura 4 as curvas de ICA, de modo geral, apresentaram, 

nos anos iniciais, uma forma um pouco mais íngreme do que o esperado para a 

classe IV, indicando que as árvores entraram em competição rapidamente. Isto 

se dá, provavelmente, pela alta densidade do povoamento e pela falta de 

desbaste. A curva relativa à unidade amostral 1 apresentou a forma típica para 

esta classe, com distribuição normal, ou seja, forma de sino. (CAMPOS; LEITE, 

2009). 

Ainda é possível perceber configurações de curvas parecidas com as 

esperadas para árvores dominantes, com declínio mais suave da curva nos anos 

posteriores, indicando que estas árvores demoraram mais para entrar em 

competição. Este comportamento esteve presente, na maioria das vezes, em 

povoamentos com densidade populacional inferior as demais, como é o caso, 

por exemplo, da unidade amostral 14. 

O fato de nem todas as curvas apresentarem a forma esperada dá-se, 

primeiramente, por se tratar de seres vivos que estão sob influência de fatores 

ambientais (TONINI, 2000; ENCINAS et al. 2005) e pela distribuição espacial dos 

indivíduos ao longo do tempo. (COELHO, 2010). 

 



13 
 

_____________________________________________________________________ 

Revista da União Latino-americana de Tecnologia, Jaguariaíva, n.2 p. 01-18, 2014 
ISSN 2447-4584 

 

FIGURA 5 - Comportamento curvas de Incremento Corrente Anual dos talhões 
desbastados 

 
FONTE: Os autores. 
 

Levando em consideração o descrito por Spathelf e Seling (2000) 

“desbastes aumentam o espaço vital das árvores [...]”, a expectativa para as 

curvas de ICA das unidades amostrais que sofreram desbastes (FIGURA 5) era 

de que o ponto de culminação se desse mais tardiamente, pois as árvores 

demorariam mais tempo para entrar em competição, do que as que não sofreram 

intervenção, mas este resultado não foi obtido. Como os dados disponibilizados 

foram apenas a idade do povoamento no momento da intervenção e não o peso, 

não foi possível identificar os motivos para não ter surtido o efeito esperado. O 

regime de manejo deixou de ser implantado quando a floresta foi desapropriada 

pelo governo, portanto a mais de 30 anos que a floresta não sofre intervenções, 

o que também pode ter afetado a eficiência da intervenção e consequentemente 

a configuração da curva.  

O estudo da curva de IMA é importante, pois detalha o momento correto 

para intervir no povoamento, no seu ponto culminante, o qual coincide com o 

ponto de máxima tangência da curva de crescimento e máxima produção 

biológica. (HOSOKAWA et al., 1998). 
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Para a visualização dos incrementos médios anuais, os dados também 

foram agrupados e separados devido à ocorrência ou não da operação de 

desbaste, sendo então apresentados nas figuras 6 e 7. 

 

FIGURA 6 - Comportamento das Curvas de Incremento Médio Anual dos talhões 
sem desbaste. 

 
FONTE: Os autores. 
 
FIGURA 7 - Comportamento das curvas de Incremento Médio Anual dos talhões 
desbastados 

 
FONTE: Os autores. 
 

Assim como nas curvas de ICA, não houve diferença significativa entre 

os povoamentos desbastados e não desbastados.  
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A discrepância notada nas curvas de IMA de povoamentos sem 

desbaste pode ser explicada, justamente, pela falta de intervenção artificial, onde 

o aumento do espaço vital acontece pela morte natural de indivíduos do 

povoamento, tornando a floresta mais propensa a heterogeneidades. Já a 

discrepância observada nas curvas dos povoamentos desbastados dá-se, 

principalmente, pela diferença de idade da intervenção, 3 anos na unidade 

amostral 9 e 6 anos nas unidades amostrais 3 e 4. 

Nota-se também que em ambos os estudos: ICA e IMA, todas as curvas 

de incrementos apresentam forte tendência ao declínio, caracterizando assim, 

que em Área Basal, o povoamento já atingiu sua máxima produção biológica. 

Com os dados obtidos na distribuição diamétrica, calculou-se a área 

basal por hectare (TABELA 3). 

 

TABELA 3 - Área basal por hectare 

UNIDADE AMOSTRAL ÁREA BASAL/HECTARE 

1 54,80 

2 56,36 

3 60,31 

4 60,29 

5 64,62 

6 54,74 

7 60,06 

8 68,45 

9 68,62 

10 81,47 

11 73,75 

12 61,15 

13 56,82 

14 63,78 

MÉDIA 63,23 

FONTE: Os autores. 

Esta área basal representa o limite máximo potencial de produção 

biológica médio do sítio, uma vez que as curvas de ICA e de IMA apresentam 

forte tendência ao declínio. Portanto, de acordo com a tabela 3, o limite máximo 

potencial de produção biológico do povoamento, considerando a área basal é de 
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63,23 m² /ha. Em um estudo na região, realizado com pinus taeda L., a máxima 

produção biológica encontrada foi 56,34 m²/ha. (COELHO, 2010). 

Este limite refere-se à capacidade produtiva do sítio, e sua manutenção 

é crucial para garantir a sustentabilidade da produção. (SPEIDEL, 1972). 

 

4 CONCLUSÕES 

De acordo com as informações apresentadas ao longo estudo, conclui-

se que: 

Estudos de crescimento e produção, baseados em dados provenientes 

de análise de tronco, são eficazes para avaliar a capacidade produtiva de um 

sítio; 

As equações testadas obtiveram resultados satisfatórios, conforme os 

indicadores de ajustes, sendo a função de Prodan a que melhor se ajustou à 

maioria dos dados; 

A espécie Pinus elliottii E. é adequada para plantios comerciais no sítio 

estudado, pois as características do local são favoráveis à sua adaptação; 

As curvas de ICA e IMA apresentaram forte declínio indicando que o 

povoamento já atingiu sua máxima produção biológica; 

A máxima produção biológica do sítio, considerando a área basal, é 

63,23 m²/ha.  
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