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Resumo 
O planejamento do uso da terra é o caminho adequado para melhorar a eficiência 
da produção florestal, e do manejo dos recursos naturais. Foram selecionados, 
em área de plantio comercial da Klabin-PR S.A., no município de Telêmaco 
Borba, PR, oito sítios, com árvores de Pinus taeda de 22 anos de idade, pelo tipo 
de solo (Latossolo e Cambissolo), textura (argilosa e média) e vegetação primária 
(campo e floresta). Para a caracterização dos sítios foram realizadas avaliações 
dendrométricas de 50 árvores por sítio e coleta de solo em 3 profundidades para 
análises. Selecionaram-se 3 árvores médias por sítio, nas quais foram medidos 
altura total, altura para serraria e para celulose e DAP e coletados discos em seis 
posições para análise do teor de nutrientes. O tipo de vegetação primária 
(floresta ou campo) foi o principal fator que influenciou a altura das árvores para 
serraria, sendo que as maiores alturas foram encontradas em áreas provenientes 
de floresta. O Cambissolo textura argilosa fase floresta apresentou árvores com 
maior altura para serraria, sendo que as menores foram encontradas em 
Cambissolo textura média fase campo. O solo mais produtivo apresentou maiores 
teores de K e P e menor percentagem de saturação com Al. Árvores deste sítio 
apresentaram o dobro de concentração de Zn na casca em relação aos demais 
sítios. A quantidade de areia grossa no solo correlacionou-se negativamente com 
altura para serraria e a de argila, positivamente. 
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SITE INFLUENCE ON Pinus taeda GROWTH 
 

Abstract 
Planning land use is the best way to improve forest yield efficiency, and to 
preserve the natural resources. Eight different sites were selected in a commercial 
Pinus taeda plantation belonging to Klabin Co., in Telêmaco Borba region, Parana 
State. Trees were 22 years old and sites were selected by soil type (Latosol and 
Cambisol), by soil texture (clayey and sandy) and by primary vegetation (forest 
and grass). To characterize the sites, it was taken measurements of total height 
and DBH from at least 50 tress on each site and soil samples were gathered at 
three depths. It was selected three average trees from each site and measured 
total, sawing and cellulose heights, and DBH and it was collected disks from six 
different tree positions for nutritional status analysis. The most important factor 
influencing tree growth, considering sawing height, was the site primary 
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vegetation, being the highest trees found on sites deriving from forest. Oxisol with 
clayey texture and forest as primary vegetation was the most productive site and 
the least productive site was an Oxisol with sandy texture and grass as primary 
vegetation. Soil of the most productive site presented higher P and K contents 
and lower Al saturation percentage. Trees from this site presented around twice 
as much Zn in the bark than tree barks from all the other sites. Soil coarse sand 
content correlated negatively with tree sawing height. 
Key words: primary vegetation, soil texture, Oxisol, soil chemical and physical 
characteristics. 
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