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O objetivo do presente trabalho foi estudar a origem da variância na produção de serapilheira e 

os principais fatores que contribuem para tal. O estudo foi realizado em um fragmento de 

Floresta Estadual Decidual no município de Silveira Martins/RS. A amostragem foi sistemática 

com 117 coletores de serapilheira de dimensões 0,5 x 0,5 m e profundidade de 3 cm, espaçados 

de 7,5 x 7,5 m, distribuídos em um grid de 9 linhas por 13 colunas, totalizando 5.400 m² de área 

amostral. O experimento foi instalado no ano de 2015, porém, as coletas de serrapilheira para o 

presente trabalho deram-se no decorrer do ano de 2018. Foram levantadas informações das 

espécies florestais presentes na área e a produção de serrapilheira em cada coletor, assim como 

sua posição de coordenadas X e Y no grid amostral. Os dados de produção de serapilheira foram 

obtidos através de 5 coletas, realizadas em:  janeiro, maio, agosto, novembro e, dezembro. 

Realizaram-se estudos sobre: a composição da vegetação, descrição da produção de serapilheira, 

sua dependência espacial e investigações sobre a interação entre a produção de serapilheira com 

a altura de superfície e também com as espécies de maior frequência na área de estudo. A análise 

da composição florestal foi realizada através do cálculo de frequência relativa (FR%) das 

espécies. A descrição da produção de serrapilheira se deu através do levantamento da média, 

mediana, desvio padrão, variância e coeficiente de variação de cada coletor (ton/ha). De forma 

complementar, foram realizadas análises de estatística clássica envolvendo testes de 

normalidade, cálculos de suficiência amostral, análise de variância, análise de covariância e 

testes de médias. A dependência espacial da serrapilheira de cada coleta foi testada através de 

análises geoestatísticas, utilizando semivariogramas e mapas de interpolação de krigagem. A 

Função K de Ripley bivariada foi utilizada para investigar a interação da produção de 

serapilheira com a altura de superfície e as espécies de maior frequência na área. Os resultados 

indicaram Ocotea puberula, Cupania vernalis, Parapiptadenia rigida e Nectandra 

megapotamica como as espécies de maior frequência na área de estudo. Em relação à 

dependência espacial, apenas as coletas 3 e 5 indicaram padrão de dependência espacial. As 

investigações sobre fatores de associação com serapilheira indicou que áreas de altura de 

superfície baixa tendem a produzir os maiores volumes de serapilheira enquanto que áreas de 

altura de superfície alta tendem a acumular os menores volumes de serapilheira. Em relação à 

associação com as espécies de maior frequência, a produção de serapilheira não apresentou 

nenhuma associação com as mesmas, o que pode ser explicado por este tratar-se de um processo 

natural que varia com diversos fatores, de modo que o conjunto da população florestal é mais 

importante que a frequência de espécies, visto que cada uma apresenta características específicas 

no que se trata de produção dos materiais que compõem a serapilheira. Recomenda-se 

amostragem em menores distâncias para estudos de dependência espacial envolvendo a 

produção média de serapilheira. 

 

Palavras-chave: Serapilheira. Floresta Estacional Decidual. Variância. Amostragem. 

Geoestatística.  
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The objective of this work was to study the origin of the variance in litterfall production and the 

main contributing factors. The study was carried out in a fragment of Seasonal Decidual Forest 

in the municipality of Silveira Martins/RS. Sampling was systematic with 117 litterfall collectors 

with dimensions 0.5 x 0.5 m and depth of 3 cm, spaced 7.5 x 7.5 m, distributed in a grid of 9 

rows by 13 columns, totaling 5,400 m² of sample area. The experiment was installed in the year 

2015, however, the litterfall collections for the present work were given during the year 2018. 

Information was collected on the forest species present in the area and the litterfall production 

in each collector, as well as its position of the X and Y coordinates in the sample grid. The data 

of litterfall production were obtained through 5 collections, carried out in: January, May, August, 

November and, December. Studies were carried out on vegetation composition, description of 

litterfall production, spatial dependence and investigations on the interaction between litterfall 

production with surface height and also with the species of higher frequency in the study area. 

The analysis of the forest composition was performed by calculating the relative frequency 

(FR%) of the species. The description of the litterfall production was obtained by means of the 

survey of the average, median, standard deviation, variance and coefficient of variation of each 

collector (ton / ha). In a complementary manner, analyzes of classical statistics were performed, 

involving normality tests, sample adequacy calculations, variance analysis, covariance analysis 

and mean tests. The spatial dependence of the litterfall from each collection was tested through 

geostatistical analyzes using semivariograms and kriging interpolation maps. The bivariate 

Ripley K Function was used to investigate the interaction of litterfall production with surface 

height and species with the highest frequency in the area. The results indicated Ocotea puberula, 

Cupania vernalis, Parapiptadenia rigida and Nectandra megapotamica as the most frequent 

species in the study area. Regarding spatial dependence, only collections 3 and 5 indicated a 

pattern of spatial dependence. Investigations on litterfall association factors indicated that areas 

of low surface height tend to produce the largest volumes of litterfall while areas of high surface 

height tend to accumulate the lowest volumes of litterfall. In relation to the association with the 

most frequent species, litterfall production did not present any association with them, which can 

be explained by this being a natural process that varies with several factors, so that the population 

as a whole forest is more important than the frequency of species, since each one presents 

specific characteristics when it comes to the production of the materials that compose the 

litterfall. It is recommended to sample at lower distances for studies of spatial dependence 

involving the average production of litterfall. 

 

 

Keywords: Litterfallfall. Seasonal Decidual Forest. Variance. Sampling. Geostatistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre as formações florestais presentes no Rio Grande do Sul, a Floresta Estacional 

Decidual é a segunda maior formação florestal em extensão no Estado, representando cerca 

de 4,16% da área total de cobertura florestal natural, com área de 11.762,45 km², segundo o 

Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (SEMA-RS/UFSM, 2001). Conhecidas 

como Florestas Estacionais Deciduais, no campo da pesquisa, e como Matas Secas, na 

nomenclatura popular, estas mesmas formações são definidas na escala global como 

Florestas Tropicais Secas (FTS) (ESPÍRITO-SANTO et al., 2006). A definição destas 

florestas é bastante ampla, referindo-se, de um modo geral, às formações arbóreas que 

ocorrem em regiões com duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa 

(NASCIMENTO et al., 2004). 

A serrapilheira é a denominação atribuída a todos os materiais vegetais depositados 

na superfície do solo, sendo gerada a partir da queda de material decíduo da parte aérea de 

plantas da população florestal, como folhas, galhos, cascas, troncos, flores, inflorescências, 

frutos e sementes, além de fragmentos vegetais e resíduos de origem animal (ARATO et al., 

2003).  

A produção de serapilheira apresenta variações que ocorrem devido a vários fatores, 

entre eles: o ecossistema considerado, as características fenológicas das espécies, as 

condições climáticas e o estágio sucessional da formação florestal (CUNHA et al., 1993). A 

produção geralmente é menor em regiões frias e maior em regiões mais quentes e úmidas 

(BRAY & GORHAM, 1964), sendo importante em seus estudos conhecer a forma e estrutura 

da população florestal e o ecossistema em análise. 

Caracterizada pela queda de folhas de mais de 50% das árvores do estrato superior, 

(KLEIN, 1983), são comuns as pesquisas que envolvam a produção de serapilheira na 

floresta estacional decidual (CUNHA et al. (1993); KÖNIG et al. (2002); KLEINPAUL et 

al. (2005); VOGEL et al. (2007); WOJCIECHOWSKI, et al. (2009); VIEIRA et al. (2010)). 

Contudo, por se tratar de uma floresta nativa, composta por diferentes espécies florestais e 

condições climáticas que variam de região para região, estas pesquisas apresentam 

dificuldades na discussão dos resultados devido aos altos índices de variância observados 

em relação à produção de serapilheira. 

Tipicamente são utilizadas técnicas de estatística clássica para os estudos envolvendo 

serapilheira, porém, considerando que tais técnicas supõem, em teoria, que os efeitos das 



23 
 

variáveis aleatórias são independentes entre si (SNEDECOR & COCHRAN, 1967), e que a 

serrapilheira, por ser oriunda de um processo natural, tende a apresentar uma certa 

estruturação nas variações entre pontos vizinhos, apresentando, assim, algum grau de 

dependência espacial (GUIMARÃES, 1993), de modo que, os métodos da estatística clássica 

podem não ser bons estimadores nos estudos de serapilheira. Nesse sentido, estudar a 

variação na produção de serapilheira através de métodos geoestatísticos pode apresentar um 

complemento à estatística clássica, visto que em suas análises é considerada a dependência 

espacial dos dados observados (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989).  

Investigar os fatores que geram a variância na produção de serapilheira em formações 

nativas de Floresta Estacional Decidual, visto a problemática comum relacionada aos altos 

valores de coeficiente de variação que estudos envolvendo o assunto apresentam, pode 

contribuir significativamente para as discussões sobre o tema abordado. Isso possibilita 

melhores tomadas de decisões em relação ao planejamento da amostragem e também à 

análise dos dados envolvendo serapilheira, de modo que os causadores da variância na sua 

produção serão conhecidos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a produção de serapilheira em área de Floresta Estacional Decidual, no 

município de Silveira Martins/RS através da investigação dos fatores que influenciam na 

variância da sua produção ao longo de diferentes intervalos de tempo em um ano. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a variabilidade na produção de serrapilheira em fragmento de Floresta 

Estacional Decidual no município de Silveira Martins/RS ao longo das diferentes 

coletas; 

 Analisar onde, espacialmente, ocorrem as variações na produção de serapilheira da 

área amostral considerando as diferentes épocas de coleta; 

 Analisar a dependência espaciais das áreas de produção de serapilheira com: 

o Altura de superfície do terreno; 

o Espécies de maior ocorrência na área de estudo; 

 Estudar a dependência espacial na produção de serapilheira para cada época de 

coleta; 

 Observar o padrão de distribuição espacial da produção de serrapilheira nas coletas; 

 Analisar se os núcleos de produção de serrapilhera se mantém entre as coletas; 

 Buscar aferir sobre os melhores métodos para amostragem e análise de dados de 

serapilheira, levando em consideração os fatores de influência na sua produção. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Floresta Estacional Decidual 

 

A Região Sul do Brasil apresenta três regiões florestais distintas entre si, segundo 

Klein (1983) elas podem ser descritas como: Floresta Ombrófila Densa (mata atlântica), 

Floresta Ombrófila Mista (mata de Araucária) e a Floresta Estacional (mata latifoliada da 

bacia hidrográfica Paraná-Uruguai). A Floresta Estacional classifica-se em Decidual ou 

Semidecidual, de acordo com a percentagem de árvores caducifólias no conjunto florestal 

(KLEIN, 1983). Segundo o autor quando cerca de 20 – 50% das árvores do estrato superior 

apresenta característica de queda das folhas, considera-se como Floresta Estacional 

Semidecidual (FESD) e que, quando esta porcentagem for superior a 50%, a floresta é 

denominada Floresta Estacional Decidual (FED). 

Nascimento et al. (2004) destacam ainda que estas florestas podem ser classificadas 

de maneira muito ampla, referindo-se, de um modo geral, a regiões com duas estações bem 

marcadas, uma seca e outra chuvosa. Segundo Marchiori (1997), árvores caducifólias, 

também chamadas de caducas ou decíduas, são as árvores que perdem suas folhas em certas 

épocas do ano (estação desfavorável ao crescimento), enquanto que, as árvores perenifólias, 

também chamadas de perenes, são plantas providas de folhas permanentes, ou seja, não-

caducas, isto significa que suas folhas não caem. 

Em estudo comparativo entre as diferenças estruturais e edáficas de uma floresta 

estacional decídua e uma semidecídua, na região oeste de Minas Gerais, Kilca et al (2009) 

verificaram que as espécies arbóreas dominantes em FED’s são especializadas a solos muitos 

férteis. 

Pesquisas realizadas pelo Inventário Florestal contínuo do Rio Grande do Sul 

(SEMA, 2001), apontaram a FED como a segunda maior em extensão no estado, com cerca 

de 11.762,45 de km², o que representa 4,16%, ficando atrás apenas da área ocupada por 

savana (arbórea aberta e gramíneo lenhosa), que representa 6,24% de cobertura, com 

17.650,36 km². O trabalho ainda retratou a existências de 229 espécies pertencentes a 63 

famílias na extensão ocupada pela FED, sendo a principais espécies: Nectandra 

megapotamica (canela-preta), Alchornea triplinervia (tanheiro), Cupania vernalis 

(camboatá-vermelho), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Casearia sylvestris (chá-de-

bugre), Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), Patagonula americana (guajuvira), 

Matayba elaeagnoides (camboatá-branco) e Allophylus edulis (chal-chal). 
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Ainda, segundo a pesquisa, este tipo fitogeográfico apresentou o volume comercial 

médio de 155,50 m³ por hectare e 830,29 árvores por hectare. Em estudo da vegetação de 

uma floresta Estacional Decidual no município de Santa Maria (RS), Longhi et al. (2000) 

observaram a ocorrência de 64 espécies arbóreas e arbustivas de 54 gêneros e 31 famílias, 

destacando os gêneros Eugenia (3), Trichilia (3), Sebastiania (2), Chrysophyllum (2), 

Allophylus (2), Myrsine (2), Nectandra (2), Ocotea (2). 

A FED é uma das formações florestais mais importantes do Estado, em termos de 

localização geográfica, área ocupada e importância histórico-cultural, todavia, ainda sendo 

poucos os trabalhos que exploram o potencial dessas florestas nativas, principalmente 

relacionadas à produção de serapilheira e à ciclagem de nutrientes (CUNHA et al, 1993). 

Considerando a degradação de áreas florestais nativas no Estado, Balbueno (1997) 

relata que a situação em que se encontra a vegetação florestal no Rio Grande do Sul pode 

ser determinada através de diferentes fatores, que vão desde as questões relativas à dinâmica 

de distribuição de espécies oriundas de distintos centros de dispersão até à estrutura das 

populações humanas no território, cujas origens remetem ao início da colonização europeia 

no Estado, a partir da chegada dos portugueses no século XVIII e alemães e italianos no 

século XIX. 

Tal informação, corrobora com o que foi apresentado por Longhi et al. (2000), os 

quais analisaram o processo de alteração antrópica sofrido pela FED na região central do 

Rio Grande do Sul através dos cultivos agrícolas e desenvolvimento urbano. Segundo os 

autores, estas práticas resultaram na descaracterização da estrutura natural da floresta, 

fazendo com que, atualmente, exista apenas fragmentos da floresta com vegetação nativa em 

vários estágios de sucessão. 

 

3.2 Serapilheira 

 

A serapilheira abrange todos os materiais depositados sobre a superfície do solo, 

incluindo desde resíduos provenientes da queda de material decíduo da parte aérea de 

plantas, como: folhas, galhos, cascas, troncos, flores, inflorescências, frutos e sementes, até 

fragmentos vegetais e resíduos de origem animal (ARATO et al., 2003). Vários fatores 

bióticos e abióticos afetam a produção de serapilheira, tais como: tipo de vegetação, 

declividade, latitude, precipitação, temperatura, regimes de luminosidade, relevo, 

deciduidade, estágio sucessional, disponibilidade hídrica, características do solo, e ainda, 
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dependendo das características de cada ecossistema, um determinado fator pode prevalecer 

sobre os demais (FIGUEIREDO FILHO et al., 2003). 

Taxas significativas de nutrientes retornam ao solo por intermédio da decomposição 

da serapilheira. Uma vez depositada na superfície do solo, seu acúmulo será controlado pela 

sua taxa de decomposição (TOLEDO et al., 2002). O mecanismo de decomposição é 

regulado sobretudo por três grupos de variáveis: a) a natureza da comunidade decompositora 

(macro e microorganismos); b) as características do material orgânico que determinam sua 

degradabilidade (a qualidade do material) e; c) as condições do ambiente (ABER & 

MELILO, 1978). 

A relação dos nutrientes no esquema solo-planta, também chamado de ciclo 

biogeoquímico, tem como via mais importante a produção de serapilheira e sua devolução 

de nutrientes ao solo em ecossistemas florestais. Esse ciclo caracteriza-se, no primeiro 

estágio, pela absorção de nutrientes através das raízes e por sua distribuição nos constituintes 

da planta, sendo a taxa de absorção de nutrientes mais elevada no período em que as árvores 

se encontram em estádio juvenil, o que corresponde ao período de maior produtividade 

dentro do processo de sucessão (KIMMINS, 1987). No segundo estágio, os nutrientes são 

transferidos novamente para o solo, pela deposição de serapilheira, lixiviação de folhas, 

ramos e troncos e pela ação da chuva, além do trabalho da fauna herbívora e da dispersão de 

frutos e sementes (POGGIANI & SCHUMACHER, 2000). 

Por ser um sistema autossustentável, a floresta alimenta o solo através da 

transferência de nutrientes da biomassa de suas espécies arbóreas para o solo. Dessa forma. 

Gonzalez & Gallardo (1982) apresentaram como pilares desse mecanismo de equilíbrio: a) 

a produção de serapilheira; b) a lavagem da vegetação pela chuva que extrai substâncias 

minerais e orgânicas das estruturas da parte aérea e; c) a decomposição da biomassa morta 

que inclui a serapilheira e raízes mortas.  

Estudos sobre a deposição de serapilheira e análise do seu conteúdo são importantes 

ferramentas para a compreensão e conservação de áreas de floresta, sejam nativas ou 

plantadas, bem como suas inter-relações com o meio, visto seu papel fundamental para a 

manutenção natural dos ecossistemas (COSTA et al., 2010).  

 

3.3 Fatores que influenciam na variação do acúmulo de serapilheira 

 

Segundo Cunha et al. (1993) o acúmulo de serapilheira varia de acordo com: a) o 

ecossistema considerado; b) o estádio sucessional; c) as características fenológicas das 
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espécies e; d) as condições climáticas. A produção de serapilheira geralmente é menor nas 

regiões mais frias (em média de 1,0 – 3,5 ton/ha) e maior nas regiões mais quentes e úmidas 

(média de 5,5 – 11,0 ton/ha) (BRAY & GORHAM, 1964). Em ecossistemas mais secos e 

quando há duas estações definidas (seca e chuvosa) a produção concentra-se nos períodos 

de escassez hídrica, quando as plantas perdem suas folhas para evitar a perda de água por 

evaporação (SANTANA & SOUTO, 2011). Estudos também indicam que a produção de 

serapilheira relaciona-se com o estádio sucessional da população florestal, de forma que 

ecossistemas mais preservados tendem a uma maior produção, principalmente pelas 

características estruturais da floresta nos estádios mais avançados (PINTO et al., 2009). 

Diversos trabalhos apontam o final da estação seca como a maior época de deposição 

de serapilheira em florestas estacionais, sendo esta, uma resposta à estacionalidade climática, 

típica a estas formações florestais (GOLLEY et al., 1978; SCHLITTLER et al., 1993; 

BACKES, 2001; KÖNIG et al., 2002; PINTO et al., 2009). Corroborando com estas 

informações Brun et al. (2001) em estudos de Floresta Estacional Decidual no Rio Grande 

do Sul, observaram que entre os fatores influentes no acúmulo da serapilheira, a temperatura 

atua de forma mais marcante na deposição da fração galhos, de forma que as maiores quedas 

de galhos ocorreram nos meses em que a temperatura estava elevada ou em elevação.  

Há diversos trabalhos encontrados na literatura que apontam a declividade do terreno 

como um dos principais fatores de influência nas produção de serapilheira, de forma que a 

mesma atua como um fator responsável na dependência da distribuição da vegetação 

(SANTOS & VÁLIO, 2002; MILLER et al., 2007; SOARES et al., 2008; AQUINO, 2013).  

 

3.4 A geoestatística como ferramenta em pesquisas envolvendo serapilheira 

 

Vibrans & Seveganani (2000) afirmaram que estudos sobre produção e 

decomposição de serapilheira em florestas são bastante numerosos, havendo, porém, 

dificuldades na comparação dos dados, devido a variações dos métodos utilizadas, como a 

definição das frações da serapilheira, o tempo de realização da amostragem, o intervalo de 

coleta, a área, a forma, a altura e a disposição dos coletores e a temperatura de secagem do 

material, além das variações do sítio como tipologia florestal e estádio sucessional. 

Em relação à análise dos dados, a maioria dos estudos que tratam de serapilheira 

utilizam de técnicas clássicas para realizar suas análises estatísticas, o que supõe, em teoria, 

que os efeitos das variáveis aleatórias são independentes entre si (SNEDECOR & 

COCHRAN, 1967). 
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Todavia, reconhecendo a produção de serapilheira como um processo natural e 

dependente da população vegetal existente na área, a estrutura na variação entre produção 

de pontos amostrais vizinhos pode apresentar algum grau de dependência espacial 

(GUIMARÃES, 1993). Neste sentido, a produção de serapilheira de determinado local pode 

apresentar continuidade espacial e, consequentemente, os métodos de estatística clássica 

podem não ser considerados bons estimadores dos resultados (MILLER et al., 2007). 

Considerando que os fenômenos naturais não são passíveis de controle e não podem 

ser tratados como fenômenos aleatórios, a necessidade de utilizar ferramentas matemáticas 

que permitem estudar o aspecto aleatório e espacial de forma simultânea faz-se necessário 

(BARRETO, 2015). Dessa forma, as análises de estatística clássica, vêm sendo cada vez 

mais substituídas por análises de geoestatística, a qual, por sua vez, fundamenta-se na 

hipótese de dependência espacial dos dados observados (ISAAKS & SRIVASTAVA, 1989).  

A geoestatística objetiva-se em verificar diferentes variáveis dentro de uma mesma 

área de estudo, levando em conta a localização espacial de cada fenômeno em estudo, ou 

seja, permite estudar, explorar e modelar fenômenos geográficos por meio de ambientes 

SIGs (DRUCK et al., 2004). 

Segundo Guimarães (2004), a aplicabilidade e a utilização da geoestatística como 

metodologia de análise de dados no espaço ou no tempo está difundida em vários ramos da 

ciência, sendo utilizada em estudos de ciências humanas, biológicas e exatas, desde o início 

do século XX. Faraco et al. (2008) caracteriza o método de análise geoestatística como o 

estudo de uma função espacial numérica que apresenta variação de um lugar para outro com 

continuidade e, cujos valores se relacionam diretamente com a posição espacial em que se 

encontram. 

De acordo com Dormann (2007 apud. AMARAL, 2014), apesar da importância de 

estudos que considerem a dependência espacial, principalmente em pesquisas relacionadas 

à processos naturais, ainda é pouca a literatura encontrada sobre o assunto; estima-se que 

mais de 80% das publicações em literatura de cunho ecológico não consideram a estrutura 

espacial de dependência espacial. Neste cenário, o Brasil ainda possui muitos poucos 

trabalhos que abordam o comportamento de fenômenos relacionados à estrutura florestal e 

do solo sob remanescentes de floresta nativa (WOJCIECHOWSKI et al., 2009 apud 

AMARAL, 2014). 

Dessa forma, abordar as técnicas de geoestatística em estudos de produção de 

serapilheira pode ser uma maneira de obter resultados mais coincidentes com a realidade da 
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produção de cada área de estudo, além de embasar a tomada de decisões em pesquisas que 

envolvam a serapilheira, como a ciclagem de nutrientes e a recuperação de áreas, através da 

transposição do banco de sementes (AQUINO, 2013). 

 

3.5 A krigagem como método de análise espacial 
 

Sendo um dos métodos de análise geoestatística, a Krigagem foi desenvolvida por 

Matheron na década de 60, fundamentado na Teoria das Variáveis Regionalizadas. O nome 

Krigagem foi dado por Matheron em homenagem a Daniel G. Krige, que iniciou o uso de 

médias móveis para evitar a superestimação sistemática de reservas em mineração, 

concluindo que a variância espacial dos dados depende da distância entre amostragens 

(LOURENÇO & LANDIM, 2005). 

Para que a Krigagem possa ser utilizada é necessário que ocorra dependência espacial 

da variável em estudo, o que é expresso no semivariograma, de modo que seus parâmetros 

são considerados na interpolação de valores em locais onde não houve amostragem, 

definindo assim, a estrutura espacial (VIEIRA, 2000). 

Semivariogramas caracterizam-se por ser uma medida da variância (𝜆(h)) entre os 

diferentes valores da variável regionalizada com os pontos vizinhos, separador por uma 

distância (h). Pontos mais próximos, por estarem correlacionados, terão menor variância, a 

qual aumentará, à medida que a distância entre pontos for aumentada (KRÜGER, 2005). A 

obtenção do semivariograma se dá através de seu ajuste à modelos teóricos, de modo que 

esta é a etapa mais importante do estudo geoestatístico, pois é através dele que será descrita 

a variabilidade e correlação espacial dos dados (SANTOS, 2017). 

Segundo Camargo et al.(2004) existem dois tipos de semivariogramas: aqueles que 

apresentam patamar, em que a variância dos dados se estabiliza quando alcança uma certa 

distância; e, os sem patamar, nos quais a variância continua aumentando indefinidamente 

com a distância. Dados que consigam ser expressos a partir de semivariogramas com 

patamar indicam dependência espacial, enquanto que dados que são expressos por 

semivariogramas sem patamar apresentam independência espacial. 

Os parâmetros encontrados em um sevariograma com patamar são os ilustradas a 

seguir: 
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Figura 1:Semivariograma experimental com características próximas ao ideal. 

 

Fonte: Camargo et al., 2004. 

Segundo Camargo et al. (2004): 

Efeito Pepita (𝐶0): diferença entre as amostras de maior proximidade e gerada por 

microrregionalizações, erros de amostragens ou erros de medidas; 

Contribuição (𝐶′): é a diferença entre o patamar (C) e o Efeito Pepita (Co); 

Alcance (𝑎): Distância dentro da qual as amostras apresentam-se correlacionadas 

espacialmente. 

Patamar (𝐶): é a distância em que a partir deste ponto considera-se que não existe 

mais dependência espacial entre as amostras, porque a variância da diferença entre pares de 

amostras torna-se invariante com a distância. 

Entre os modelos utilizados para ajuste dos semivariogramas, os mais frequentes são: 

a) modelo esférico; b) modelo exponencial e; c) modelo gaussiano. Sendo expressos, 

segundo Isaaks e Srivastava (1989), através das seguintes fórmulas: 
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a)  

b)  
 

c)  

 

Onde: 

𝐶0: Efeito Pepita; 

𝐶1: Contribuição; 

𝑎 :Alcance; 

𝐶0 + 𝐶1: Patamar. 

Os ajustes dos semivariogramas, conforme os modelos descritos apresentam a 

seguinte forma: 

 

Figura 2: Semivariogramas ajustados aos modelos mais comuns: a) esférico; b) 

exponencial e; c) gaussiano. 

 

Fonte: Louzada, 2011. 

 

a b c 
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Quando o semivariograma não apresenta ajuste em relação à nenhum dos modelos 

teóricos, ele é chamado de “sem patamar”. O modelo que representa esse tipo de 

semivariograma experimental é assim proposto por Guimarães (2004): 

 

(𝜆(ℎ) =  𝐶0 + 𝛼ℎ𝛽 ; 0 < 𝛽 < 2    (4) 

 

Onde: 

𝛼: é uma constante positiva; 

Para 𝛽=1 tem-se semivariograma linear e para 𝛽=2 tem-se efeito pepita puro. 

 

Utilizando o semivariograma ajustado, é gerado o mapa de krigagem através da 

interpolação dos pontos amostrados, para obter valores de pontos não amostrados. A 

krigagem utiliza a posição geográfica dos dados para a interpolação a partir dos 

semivariogramas, tendo em vista as informações da variação espacial dos pontos amostrados 

e o alcance da segregação no espaço, em unidades métricas conhecidas, como centímetros, 

metros, quilômetros, entre outros (JAKOB & YOUNG, 2006). 

Através de funções matemáticas é efetuada a correlação espacial e o ajuste dos 

modelos teóricos para acrescentar pesos mais altos em posições próximas e pesos menores 

em posições mais distantes, criando assim os novos pontos interpolados com base nas 

combinações lineares de dados (JAKOB & YOUNG, 2006). Visto que o semivariograma é 

baseado em uma função da distância entre os locais de amostragens, os mapas de krigagem 

mantém o mesmo número de amostras, variando os pesos de acordo com a posição 

geográfica (LANDIM, 2006). 

Segundo Oliveira et al. (2015) a técnica de geoestatística mais utilizada para realizar 

a interpolação é a krigagem ordinária, a qual utiliza como base o seguinte método: sendo 

desconhecido o valor real de um ponto representado por 𝑉, o valor estimado (𝑉∗) é calculado 

utilizando n amostras localizadas em um raio x adotado, que tenham suas coordenadas 

conhecidas com valores 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3…𝑥𝑛 (conjunto S), de forma linear. Assim, temos 

expressa a seguinte fórmula: 

𝑉∗ = 𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 + 𝑝3𝑥3 + ⋯ + 𝑝𝑛𝑥𝑛    (5) 

Onde:  

𝑝: Pesos atribuídos a cada amostra 𝑛. 



34 
 

Todavia, antes da decisão final do modelo teórico utilizado para gerar os mapas de 

interpolação de krigagem, Faraco et al. (2008) sugeriram que a qualidade dos 

semivariogramas sejam verificadas através da avaliação do modelo pela técnica de validação 

cruzada ou autovalidação, de forma que a partir de tal é possível obter alguns parâmetros 

que podem ser usadas como critérios para a escolha do melhor modelo de estimação dos 

parâmetros espaciais, como desvio padrão do erro médio, coeficiente de determinação, erro 

absoluto, erro médio, entre outros. 

 

3.6 Função K de Ripley: Estudos de associação espacial entre variáveis 

 

A função K de Ripley (RIPLEY, 1977) é, comumente, utilizada para descrever o 

padrão espacial de espécies florestais (ANJOS et al., 2004; PEREIRA et al., 2006; SILVA 

et al., 2008; RODE et al., 2010; CAPRETZ et al., 2012; BRUZINGA et al., 2013), porém, 

além disso, a função K apresenta a vantagem de identificar o nível de dependência espacial 

entre grupos de dados distintos presentes na mesma área de estudo, tendo como único 

requisito a obtenção das coordenadas de posição de cada ponto observado. 

O método da função K se dá através da estimação de um círculo de raio r centrado 

em cada ponto amostral da área de estudo, onde são contabilizados o número de vizinhos 

deste ponto, presentes no raio investigado. Assim, todas as distâncias entre pontos são 

conhecidas através de um mapa que torna possível investigar seu padrão espacial e níveis de 

dependências (HAASE, 1995; KUULUVAINEN & ROUVINEN, 2000). 

Segundo Diggle (2003) o raio indicado deve corresponder à metade do menor lado 

da área amostral. Segundo o autor, se esta recomendação for seguida, o estimador não será 

viciado. A flexibilidade em relação à escala de distâncias é a principal vantagem da função 

K de Ripley, o que a difere de outros métodos e tem levado ao aumento de sua utilização 

nos últimos anos (CAPRETZ, 2004). 

Em estudos do padrão (caso univariado) e da associação espacial (caso bivariado) de 

variáveis é necessário que haja uma distinção entre o mapa de dados observados (padrão 

espacial observado) e seu modelo (processo que gerou o padrão espacial). Um mapa de dados 

específico é uma realização particular de um processo espacial, que resulta da interação de 

inúmeros processos ecológicos, enquanto que o modelo é o padrão considerado aleatório 

para qualquer escala espacial. Os modelos testados são os de completa aleatoriedade 
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espacial, para o caso univariado, e de completa independência espacial, para o caso bivariado 

(CAPRETZ, 2004). 

A função K de Ripley bivariada investiga a relação de dependência espacial entre 

dois grupos distintos de variáveis presentes na área de estudo, como duas espécies 

competidoras ou uma referida espécie e declividade, por exemplo. Este método avalia a 

independência entre os grupos de variáveis ou sua atração e repulsão (BAROT et al., 1999). 

A análise dos resultados é feita graficamente, de modo a facilitar a visualização dos 

desvios em relação à hipótese nula (de completa independência espacial), através de um 

gráfico cuja abcissas representam r e as ordenadas a função transformada K(r) (RIPLEY, 

1977; KUULUVAIEN & ROUVINEN, 2000; CAPRETZ, 2004). Sua função é definida pela 

seguinte fórmula: 

𝐾(𝑟) =  𝜆−1 

Onde 𝜆 é a densidade de pontos amostrados (nº de pontos por unidade de área ) e 𝐾 é o 

número médio de pontos no entorno de qualquer ponto aleatório. 

A fórmula mais simples de estimar 𝜆 e 𝐾(𝑟) é: 

�̂� =
𝑁

𝐴
                 �̂�(𝑟) =

1

�̂�

1

𝑁
∑ ∑ 𝐼

𝑗≠1
(𝑑𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

< 𝑟) 

Sendo 𝑁 o número de pontos do padrão, 𝐴 a superfície da área de estudo e 𝐼(𝑑𝑖𝑗 <

𝑟) a função indicadora, a qual assuma o valor de 1 se a distância entre os pontos i e j é menor 

do que r e 0, em caso contrário. 

O modelo é simulado novecentos e noventa e nove vezes (simulação de monte carlo) 

e com base no número de pontos observados no campo e para cada mapa resultante, calcula-

se a função K. Christofoletti (1999) descreve o método de Monte Carlo como um modelo 

probabilístico, sendo a base para realizar simulações (permutações). Caballero (2002) 

ressalta ainda a grande aplicabilidade do método, podendo ser aplicado à qualquer tipo de 

problema, seja estocástico ou determinístico.  

Os valores máximos e mínimos de cada cálculo são armazenados para cada distância 

𝑟 e, utilizados para obter os limites inferior e superior do envelope (Figura 3). Quando a 

função K observada se encontra dentro do envelope de confiança, a hipótese nula de 

independência espacial é aceita. Linha da função K observada acima do envelope indica 

interação entre as variáveis e linha da função K observada abaixo do envelope indica 

repulsão entre as variáveis. (CAPRETZ, 2004). 



36 
 

Todavia, Capretz (2004) ressalta a importância de que um padrão de dependência 

espacial de interação ou repulsão não implicam, necessariamente, que a presença de um 

grupo influencia diretamente no outro. As observações servem para averiguar se existe 

afinidade entre os nichos ecológicos, ou mesmo alguma relação de cooperação ou 

competição. 

Figura 3: Exemplo de envelope de confiança gerado para a interpretação da função 

K. 

 

Fonte: Baddeley, 2010. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

4.1.1 Localização e Histórico 

 

A área de estudo constitui-se de um fragmento de Floresta Estacional Decidual 

localizado no município de Silveira Martins, situado geograficamente na Depressão Central 

do Estado do Rio Grande do Sul, distante aproximadamente 285 km a oeste da capital do 

estado, Porto Alegre. 
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A área de pesquisa pode ser encontrada nas seguintes coordenadas: latitude S 

29°37’38.618” e longitude W 53°37’7.593”. A altitude varia entre 320 e 380 m. Os paralelos 

correspondem ao canto inferior esquerdo da área pesquisada. (Figura 4). 

Figura 4: Localização da área amostral, em um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual, no Município de Silveira Martins, RS. 

 

 

Fonte: Adaptado de Sutili (2007). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), Silveira 

Martins possui uma área de 119,287 km²; com população de 2.394 habitantes, apresentando 

uma densidade demográfica de 20,06924 hab./km². 

O município divide-se em 14 localidades, sendo elas: Val de Buia, Val Feltrina, Val 

Veronês, Vila Cattani, Pompéia, Linha Um, Linha Duas, Linha Três Sul, Linha Quarta, 

Linha dos Mantuanos, Linha Seis Sul, Linha Seis Norte, Linha Base e Linha Sete. A área 

amostral da presente pesquisa situa-se na localidade de Val Feltrina, distante cerca de 20 km 

do campus da Universidade Federal de Santa Maria. 

Em relação às ações na área de estudo, houve corte raso e queima de folhagens e 

galhos finos na área de encosta há cerca de 19 anos. Desse processo houve aproveitamento 

da lenha e posterior preparo do solo com arado de aveica seguido do plantio de milho com 

plantadeira manual. Realizada a colheita, a área foi abandonada para processo de restauração 
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natural. Nos últimos 20 anos a área segue em processo de regeneração natural 

(SEVERIANO, 2016). 

 

4.1.2 Clima 

 

A área apresenta temperatura média anual de 18,5 °C, com máximas em torno de 

23,6 °C e mínimas em torno de 13,3 °C (HELDWEIN et al., 2009). Segundo os autores, 

apesar de ameno, o inverno é marcado por ondas de frio que são ocasionadas pelo 

deslocamento de anticiclones polares migratórios, chegando a causar formação de geadas 

intensas. Os principais influentes dessas condições climáticas são a latitude, altitude, 

continentalidade, orografia e circulação secundária da atmosfera.  

O regime pluviométrico é classificado como isoigro, apresentando volumes de chuva 

bem distribuídos ao longo do ano (BURIOL et al., 2006). A precipitação pluviométrica 

média anual é de aproximadamente 1.678,5 mm (FEPAGRO, 2012). Todavia, apesar da 

precipitação média apresentar valores elevados, Dalmolin et al. (2008) relatam a ocorrência 

de períodos de déficit hídrico na região, principalmente nos meses de temperatura mais 

elevadas, entre novembro e fevereiro, segundo o autor, isto ocorre devido às altas taxas de 

perda de água pela evapotranspiração. 

Segundo classificação de Köpen, o clima da região é do tipo fundamental Cfa, 

caracterizando-se como mesotérmico e úmido e classificado como subtropical úmido, 

apresentando verões quentes, sem uma estação seca definida (MEYER, 2011). 

Em relação ao vento, a velocidade média das rajadas máximas é de cerca de 100 km/h 

a 10 metros de altura do solo (HELDWEIN et al., 2003). Segundo os autores, as maiores 

incidências de rajadas ocorrem na primavera, entre o período de 10 e 18h, com maior 

frequência e velocidade na direção norte. 

 

4.1.3 Relevo e Solos 

 

Silveira Martins/RS possui um planalto com altitudes superiores a 400 m e relevo 

levemente ondulado (MEYER, 2011). As bordas montanhosas com ladeiras abruptas, 

caracterizam o planalto por seus vales estreitos em forma de “V”, com altitudes que variam 

entre 200 e 400 e depressão central com altitudes menores que 150 metros, variando de 
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planas a levemente onduladas, estas formações são o que conhecemos por coxilhas 

sedimentares (MÜLLER, 1970). 

Segundo Sartori (2009) a formação da paisagem da região de Silveira Martins/RS, 

ocorreu a partir do período Terciário, através de processos erosivos associados aos climas 

úmidos. Segundo o autor, tais processos definiram a esculturação da paisagem atual. 

A área de estudo apresenta três tipos de solos, sendo eles: Neossolo Regolítico 

Eutrófico; Argissolo Bruno Acinzentado Aluminíco; e Argissolo Bruno Acinzentado 

Alítico. A boa fertilidade natural dos solos pode ser justificada pela efetiva ocorrência de 

solos eutróficos (STRECK et al., 2008). 

 

4.1.4 Vegetação 

 

A vegetação da região de estudo pertence a fitofisionomia de Floresta Estacional 

Decidual (VELOSO, 1992), sendo formada por fragmentos em diferentes estágios 

sucessionais (MEYER, 2011). Brena e Longhi (2002) em estudos da flora de Silveira 

Martins/RS levantaram uma cobertura florestal de 37,60 km², de modo que essa cobertura 

corresponde a 30,7% do território total do município. 

Marcada fisiologicamente pelas características de caducidade das espécies que 

compõem o estrato superior (MARCHIORI, 2009) e por apresentar uma época de 

temperaturas muito baixas, a região possui estacionalidade fisiológica da floresta, o que 

caracteriza o estrato dominante como quase que, predominantemente caducifólio, sendo 

formado por mais de 50% da população florestal desprovidas de folhas no período frio 

(IBGE, 2012).  

Em estudo da composição florestal em Floresta Estaciona Decidual, Longhi & Greff 

(2006), considerando os valores e índice de importância relativa destacaram as seguintes 

espécies arbóreas: Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss & Cambess.) Hieron. ex Niederl., 

Caliandra tweedii Benth., Cupania vernalis Cambess., Dalbergia frutescens (Vell.) Britton, 

Eugenia hyemalis Cambess., Helietta apiculata Benth., Lithraea brasiliensis Marchand, 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl., Luehea divaricata Mart. & Zucc., Matayba elaeagnoides 

Radlk., Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez, Ocotea puberula (Rich.) Ness, Ocotea 

pulchella (Nees & Mart.) Mez, Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, Cordia americana 
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(L.) Gottschling & J.S.Mill., Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart., Sebastiania 

brasiliensis Spreng. e Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. Sm. & Downs. 

4.2 Coleta de dados 

 

4.2.1 Procedimento amostral 

 

Para a presente pesquisa foi realizado um processo sistemático de amostragem, 

demarcado uma parcela retangular de 60 x 90 m (5.400 m²), composta de 117 coletores de 

serapilheira de dimensões 0,5 x 0,5 m, e profundidade de 3 cm, os coletores foram alocados 

em distâncias fixas de 7,5 m, onde cada coletor foi considerado como uma unidade amostral. 

A parcela foi instalada originalmente em 2015 medindo 60 x 135 m, para pesquisas 

referentes à dissertação de Severiano (2016). 

As coletas de serapilheira foram realizadas em cinco épocas distintas, observando a 

produção durante o período de um ano, todavia, sem seguir um intervalo fixo de dias entre 

as mesmas (Tabela 1). 

Tabela 1: Data de realização de coletas de dados em um fragmento de Floresta 

Estacional Decidual no município de Silveira Martins, RS, com intervalo de dias em relação 

à coleta anterior. 

Coleta Data Intervalo entre 

coletas (dias) 

Proporção entre 

intervalos (%) 

1 06/01/2018 - - 

2 15/05/2018 132 20 

3 14/08/2018 89 30 

4 9/11/2018 45 60 

5 05/12/2018 26 100 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Considerando que a parcela e unidades amostrais haviam sido instaladas em 2015 

para coleta de dados de dissertação de Severiano (2016), e que, pelo menos, desde o referido 

ano não havia uma limpeza do material acumulado nos coletores, o intervalo para a produção 

do material encontrado na primeira coleta é desconhecido. Observando os intervalos de dias 

entre as coletas, a redução acumulada é de, aproximadamente, 120%. 

Para o levantamento das coordenadas cartesianas de localização, foram utilizadas as 

coordenadas relativas à posição do coletor dentro da unidade amostral (60 x 90 m) 

assumindo como vértice inferior esquerdo os valores relativos de x’=0 e y’=0. 
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A Figura 5 ilustra o grid amostral, o detalhe de caminhamento na parcela e fisionomia 

florestal da área de estudo. Quando havia falha de algum coletor, o ponto de coleta era 

descartada, de modo que a produção é sempre diferente de 0. 

Figura 5: Desenho do grid amostral com sentido de caminhamento. Fragmento de 

Floresta Estacional Decidual em Silveira Martins, RS. 
 

      

 

 

 

A) Detalhe do coletor de serapilheira instalado na área; B) Detalhe da fisionomia florestal da área de 

estudo. N: Norte; L: Leste, X: eixo das coordenadas X; Y: Eixo das coordenadas Y; L: Linhas (1 a 9); C: 

Colunas (1 a 13). Fonte: Autor, 2018. 

Em cada coleta eram recolhidos os materiais depositados sobre o coletor, sendo 

descartados galhos mais grossos que quatro polegadas. Em campo, o material era embalado 

em sacos plásticos de 50 litros e etiquetados conforme sua posição seguindo o padrão de 

posição linha x coluna (L1C1, por exemplo). 
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Após recolhido, o material era trazido para o Laboratório de Manejo Florestal da 

Universidade de Santa Maria, embalado em sacos de papel, etiquetados e seco em estufa a 

80ºC até atingir peso constante. Posteriormente, cada amostra era pesada em balança 

analítica com precisão de 0,01 g. 

 

4.2.2 Levantamento do censo florestal 

 

O levantamento do censo florestal foi realizado no ano de 2015 pela equipe do 

Laboratório de Manejo Florestal da Universidade Federal de Santa Maria/RS, liderados pela 

Engª Florestal Ms Camila Severiano. Neste evento foram inventariados todos os indivíduos 

florestais em posição sociológica emergente ou dominante, em relação ao dossel médio. 

Como emergentes foram classificados os indivíduos com copa bem desenvolvidas, 

expostas totalmente à luminosidade solar e em alturas superiores aos classificados como 

dominantes, que, por sua vez, eram os indivíduos que apresentavam apenas a parte superior 

da copa exposta diretamente à luz solar, tendo suas laterais emaranhadas ao dossel médio. 

Quando houve dúvidas, o material botânico foi coletado e levado ao Herbário do 

Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para 

identificação e classificação em famílias de acordo com o APG III (2009), além de busca de 

nomenclatura científica atualizada conforme Missouri Botanical Garden W3tropicos, 

disponível em: <http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html>. 

Através do censo foram levantadas informações referentes às copas das árvores, suas 

informações dendrométricas e coordenadas de posição dentro da área amostral estudada. 

Para a presente pesquisa, usaremos apenas as coordenadas de posição X e Y das espécies de 

maior frequência, visando realizar as análises de dependência espacial em relação à produção 

de serapilheira. 

 

4.3 Análise de dados 

 

4.3.1 Análise da vegetação 

 

Para as análises de vegetação foram consideradas todas as espécies encontradas na 

área amostral e calculadas suas frequências relativas para obter as espécies de maior 

frequência na área de interesse. A frequência relativa é definida como a razão entre a 

http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html
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quantidade de representantes existentes de cada espécie em relação ao total de indivíduos de 

todas as espécies. 

Expressa em porcentagem, é dada pela probabilidade de se encontrar uma referida 

espécie na área amostral e o seu valor estimado indica o número de vezes que a espécie 

ocorre considerando o número total de indivíduos amostrados (FELFILI & REZENDE, 

2003). 

A frequência relativa é expressa pela fórmula a seguir: 

 Frequência relativa (FR%): É a proporção entre a frequência absoluta de cada espécie 

e a frequência absoluta total, multiplicada por 100. 

𝐹𝑅(%) =
𝐹𝐴

∑𝐹𝐴
× 100 

Onde:  

𝐹𝐴 = frequência absoluta da espécie observada; 

∑𝐹𝐴 = somatório da frequência absoluta de todas as espécies. 

 

4.3.2 Análise estatística descritiva 

 

Para descrever a produção de serapilheira foram realizadas a determinação da média, 

valores máximos e mínimos, desvio padrão (Sx), variância (S²
x) e coeficiente de variação 

(CV%) utilizando o excel (software Microsoft - 2007) para cada coleta de serrapilheira.  

A variabilidade da produção de serapilheira foi classificada de acordo com a 

magnitude do seu coeficiente de variação (CV%) nas seguintes categorias: baixa, para valor 

de CV menor que 10%; média, para valores de CV% entre 10 e 20%; alta, quando os valores 

ficarem entre 20 e 30%; e muito alta, se se maior que 30% (PIMENTEL-GOMEZ & 

GARCIA, 2002). 

A suficiência amostral foi calculada para cada coleta considerando sua respectiva 

variância através da fórmula a seguir: 

𝑛 =
 𝑡2 ∗  𝑆𝑥

2

𝐸²
 

Onde: 

𝑛 = Número de unidades amostrais necessárias; 
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𝑡 = Valor da tabela t de Student (a=5% de probabilidade de erro bilateral); 

𝑆𝑥
2 = Variância da coleta; 

𝐸 = 
𝐿𝐸∗�̅�

100
; em que 𝐿𝐸 é o limite de erro máximo da estimação. 

Foram considerados limites de erro de 10%, 15% e 20%. Os testes de distribuição 

dos dados foram realizados através do programa R versão 2.7.1 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2008), sendo aplicado Shapiro-Wilk, quando se testou amostras menores que 30 

observações (linhas/colunas) e Kolmogorov-Smirnov em amostras de tamanho superior 

(coletas). 

 

4.3.3Análise de Variância 

 

A análise de variância foi realizada em dois momentos distintos. Primeiro, quando 

se quis testar a diferença entre as médias de produção das coletas e, segundo, quando se 

testou a diferença entre a produção média de serapilheira dentro de cada coleta (entre linhas 

e colunas). 

Utilizado o método de delineamento blocos ao acaso, no primeiro caso, adotou-se 

como tratamento as coletas (5) e como blocos os coletores (117, salvo as falhas em algumas 

coletas), já no segundo caso os tratamentos foram as linhas(13) e os blocos as colunas (9). 

As hipóteses testadas para ambos os casos foram as seguintes: 

 H0: As médias de produção de serapilheira são iguais; 

 H1: Existe pelo menos duas médias de produção diferentes entre si. 

Para a análise dos resultados foram considerados os valores de probabilidade 

gerados, sendo H0 aceita quando o valor de Pr> Fc for menor que o nível de significância 

adotado e a hipótese H1 aceita quando a H0 for rejeitada. 

Existindo diferença entre as médias foi realizado o teste Snot-Knott para verificar 

quais coletas têm médias semelhantes, assim como quais coletores têm média de produção 

semelhante entre as coletas. 

Simultaneamente à análise de variância entre linhas e colunas de cada coleta foi 

realizado teste de Oneillmathews para verificar a homogeneidade da variância e teste de 
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Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos resíduos para linhas e colunas, ambos a 5% 

de nível de significância. 

As análises foram realizadas através do programa R versão 2.7.1 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008). 

 

4.3.4 Análise de Covariância 

 

A análise de covariância foi utilizada para testar se existe diferenças entre as médias 

de produção de linhas e colunas dentro de coleta a um α=5%. As hipóteses testadas 

baseavam-se em: 

 H0: As médias de produção de serapilheira em linhas e colunas são iguais; 

 H1: Há, diferença as médias da produção de serapilheira de linhas e colunas. 

Para os resultados foi interpretada a tabela gerada pelo Software através da 

observações dos valores de probabilidade, sendo a hipótese H0 aceita quando Pr > W resulta 

em um valor menor que o nível de significância adotado (0.05) e hipótese H1 aceita quando 

a hipótese H0 é rejeitada. 

Para realizar essa análise usou-se o PROC GLM (General Linear Models) do 

Statistical Analysis System (SASTM versão 8.0). O modelo adotado para a ANCOVA através 

da PROC GLM foi: 

PRODUÇÃO POR COLETOR = LINHA COLUNA LINHA*COLUNA 

 

4.4 Análise geoestatística 

 

4.4.1 Krigagem 

 

A análise geoestatística através da krigagem ordinária foi utilizada para modelar os 

padrões espaciais da produção de serapilheira para cada coleta. Para que os mapas de 

krigagem pudessem ser gerados, primeiro realizou-se a análise de existência ou não de 

dependência espacial da produção de serapilheira em cada coleta através da interpretação 

dos envelopes de dependência espacial e semivariogramas gerados através do programa R 

versão 2.7.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008), estimados através do pacote GeoR 

(RIBEIRO JÚNIOR & DIGGLE, 2001). 
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Os envelopes simulados são gerados a partir de permutações dos dados observados 

nas coordenadas do grid amostral. Isto é, mantêm-se inalteradas as coordenadas geográficas, 

e permutam-se os valores da variável observada (SEIDEL & OLIVEIRA, 2014).  

Para verificar a dependência espacial através dos semivariogramas e poder gerar os 

mapas de krigagem de produção de serapilheira foram testados os três modelos teóricos de 

maior destaque (GUERRA, 1988): esférico, exponencial e gaussiano. As fórmulas de cada 

modelo são expressas da seguintes forma: 

Tabela 2: Modelos utilizados para ajuste de semivariogramas. 
 

 

Fonte: Vieira, 2000. 

Para a escolha do melhor modelo de ajuste do semivariograma foram utilizados 

princípios de validação cruzada, visando encontrar a melhor estrutura espacial dos dados. 

Para tal, foram considerados os seguintes parâmetros: desvio padrão do erro (DPem), erro 

absoluto (EA) e coeficiente de determinação ajustado (R²), sendo os dois primeiros 

parâmetros selecionados com base nos menores valores, visto que tratam do erro e o último 

com valores mais próximos de 1, por este resultado tratar da qualidade do ajuste obtido. A 

anisotropia dos dados também foi testada para que houvesse correção, caso existisse. 

As estatísticas tratadas para a validação cruzada são expressas da seguinte forma: 

𝐷𝑃𝑒𝑚 =  √
1

𝑛
 ∑ |𝑛

𝑖=1 𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍∗(𝑆𝑖)|) ; 

EA =  ∑ |

n

i=1

Z(si) − Z∗(si)| 

Onde: 

𝑛 = Número de dados; 
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𝑍(𝑠𝑖) = Valor observado no ponto si; e 

𝑍∗(𝑆𝑖) = Valor predito por krigagem ordinária no ponto 𝑠𝑖, sem considerar a 

observação 

𝑍(𝑠𝑖). 

Vale ressaltar que nenhum dos valores considerados outlier foi desconsiderado para 

a análise, tendo em vista que esses não caracterizam erro, mas sim, características intrínsecas 

da variável analisada. 

4.4.2 Função K de Ripley bivariada 

 

A função K de Ripley (RIPLEY, 1977) foi utilizada na investigação da relação 

espacial da produção de serapilheira com a altura de superfície da área amostral e também 

com os indivíduos representantes das espécies de maior frequência. Por se tratar de uma 

análise espacial, além da informação principal de análise interesse (produção (kg/ha)/ altura 

de superfície do terreno (m)/espécie), são utilizadas as coordenadas X e Y de posição dentro 

da área amostral de cada variável de interesse. A posição faz com que a distância entre cada 

ponto seja conhecida, tornando possível determinar a que nível (distância) ocorre a interação. 

A função K de Ripley bivariada se dá através da fórmula expressa a seguir: 

�̂�𝑠 =
1

�̂�1�̂�2

∑ ∑ 𝑊𝐼
1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(𝑥1𝐼 , 𝑥2𝑗)𝐼(‖𝑥1𝐼 − 𝑥2𝑗‖ < 𝑠), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗 𝑒 𝑠 > 0 

Onde: 

�̂�1 =
𝑛1

‖𝐴‖⁄ = Estimador não viciado da intensidade do primeiro processo; 

�̂�2 =
𝑛2

‖𝐴‖⁄ = Estimador não viciado da intensidade do segundo processo; 

𝑛= Número de indivíduos analisados no processo; 

𝑊𝐼(𝑥1𝐼 , 𝑥2𝑗)= Função de correção isotrópica de bordadura centrada nas árvores do 

primeiro processo; 

𝐼(𝑈)= Função indicadora centrada nas árvores do primeiro processo. 

𝑥1𝐼 𝑒 𝑥2𝑗= Coordenadas dos pontos no mapa; 
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‖𝑥1𝐼 − 𝑥2𝑗‖ = Distância euclidiana entre as localizações 𝑥1𝐼e𝑥2𝑗; 

𝑠 = Vetor arbitrário de distâncias. 

De modo que a análise de processo pontual marcado através da função K de Ripley 

é realizada através de marcas qualitativas, os dados quantitativos (produção e altura de 

superfície) foram transformado em qualitativos através da criação de classes. Desse modo, 

a produção foi dividido em três classes (Tabela 3), a altura de superfície em três classes, 

sendo desconsiderado os coletores da bordadura (Tabela 4) e, as quatro espécies de maior 

importância foram consideradas, cada uma, como uma classe distinta (Tabela 5). 

Tabela 3: Classes de produção de serapilheira em cada coleta realizada em fragmento 

de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

Produção (ton/ha) Classe n 

Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Coleta 5  

0 - 1 Prod. Baixa 32 71 26 41  

1 - 2 Prod. Média 68 34 54 61  

> 2 Prod. Alta 15 10 34 12  

Total 115 115 114 114  
n: Número de pontos amostrados. Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Tabela 4: Classes de altura de superfície usadas para a interação com as classes de 

produção de serapilheira, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira 

Martins, RS. 

Inclinação (%) Classe n 

< 11 Altura de superfície Baixa 33 

Entre 11 e 27 Altura de superfície Média 30 

> 27 Altura de superfície Alta 14 

Total          77 
n: Número de pontos amostrados. Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 5: Espécies de maior dominância na área de estudo, em um fragmento de 

Floresta Estacional Decidual no município de Silveira Martins, RS. 

Espécie n 

Ocotea puberula 56 

Nectandra megapotamica 20 

Cupania vernalis 20 

Parapiptadenia rigida 17 

Total 113 
n: Número de indivíduos de cada espécie. Fonte: Autor, 2018. 
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As análises da função K de Ripley são realizadas graficamente, ao passo que no final 

do processo é gerado um envelope de confiança, onde deve ser observada a posição da linha 

da função K observada em relação ao envelope de confiança gerado. A hipótese nula, de 

completa independência espacial foi testada através de 999 permutações de Monte Carlo, 

adotando nível de significância de 0, 05%.  

Para as análises de interação foram consideradas as seguintes interações:  

 Produção Alta X Altura de superfície Baixa; 

 Produção Alta X Altura de superfície Média 

 Produção Alta X Altura de superfície Alta 

 Produção Baixa X Altura de superfície Baixa; 

 Produção Baixa X Altura de superfície Média 

 Produção Baixa X Altura de superfície Alta 

 Produção Média X Altura de superfície Baixa; 

 Produção Média X Altura de superfície Média 

 Produção Média X Altura de superfície Alta 

 Produção Alta X O. puberula; 

 Produção Alta X N. megapotamica; 

 Produção Alta X C. vernalis; 

 Produção Alta X P. rigida; 

 Produção Baixa X O. puberula; 

 Produção Baixa X N. megapotamica; 

 Produção Baixa X C. vernalis; 

 Produção Baixa X P. rigida; 

 Produção Média X O. puberula; 

 Produção Média X N. megapotamica; 

 Produção Média X C. vernalis; 

 Produção Média X P. rígida. 

As análises foram realizadas por meio do programa R versão 2.7.1 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008), com auxílio do pacote Spatstat (BADDELY & 

TURNER, 2005). Foi utilizada correção isotrópica para tratar os efeitos de bordadura, 

descritas por Ripley. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Análise da Vegetação 

 

Dentro da área amostral de 60x90 metros (5.400 m²) foram inventariados 190 

indivíduos arbóreos vivos, abrangendo um total de 14 famílias botânicas, 25 gêneros e 28 

espécies. As famílias com maior representatividade são Lauraceae (41,6%), seguido por 

Fabaceae (15,3%) e Sapindaceae (14,2%), correspondendo juntas, a 71,0% da riqueza local. 

Estudos realizados em Floresta Estacional confirmam a alta ocorrência dessas famílias na 

área (JARENKOW & WAECHTER 2001; SCHORN et al. 2012; SCIPIONI et al. 2012). 

Tabela 6: Frequência absoluta e relativa das espécies que ocorrem na área amostral, 

em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

Nome Científico Nome Popular Família Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Alchornea triplinervia Folha-de-bolo Euphorbiaceae 1 0.53 

Allophylus edulis Chal-chal Sapindaceae 6 3.16 

Apuleia leiocarpa Grápia Fabaceae 1 0.53 

Cabralea canjerana Canjerana Meliaceae 1 0.53 

Casearia sylvestris Chá-de-bugre, 

carvalinho 

Salicaceae 9 4.74 

Cedrela fissilis Cedro Meliaceae 7 3.68 

Citronella paniculata Congonha Cardiopteridaceae 1 0.53 

Citrus reticulata Bergamoteira Rutaceae 7 3.68 

Citrus sinensis Laranjeira-de-casa Rutaceae 1 0.53 

Cupania vernalis Camboatá-

vermelho 

Sapindaceae 20 10.53 

Enterolobium 

contortisiliquum 

Timbaúva Fabaceae 5 2.63 

Erythrina falcata Aroeira, 

Corticeira-da-serra 

Fabaceae 1 0.53 

Hovenia dulcis Uva-do-Japão Rhamnaceae 1 0.53 

Machaerium 

paraguariense 

Canela-do-brejo Fabaceae 5 2.63 

Matayba elaeagnoides Camboatá-branco Sapindaceae 1 0.53 

Melia azedarach Cinamomo-de-

taperá 

Meliaceae 1 0.53 

Myrsine coriacea Capororoquinha Primulaceae 1 0.53 

Myrsine umbellata Capororoca, 

Capororocão 

Primulaceae 7 3.68 

Nectandra lanceolata Canela-amarela Lauraceae 1 0.53 

Nectandra 

megapotamica 

Canela-preta Lauraceae 20 10.53 
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Nome Científico Nome Popular Família Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Ocotea puberula Canela-guaica Lauraceae 56 29.47 

Parapiptadenia rigida Angico-vermelho Fabaceae 17 8.95 

Persea americana Abacateiro Lauraceae 2 1.05 

Picramnia parvifolia Pau-amargo Picramniaceae 1 0.53 

Prunus myrtifolia Pessegueiro-do-

mato 

Rosaceae 6 3.16 

Quillaja brasiliensis Sabão-de-soldado Quillajaceae 8 4.21 

Syagrus romanzoffiana Gerivá Arecaceae 1 0.53 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela Rutaceae 2 1.05 

 TOTAL  190 100 

Fonte: Autor, 2018. 

A Tabela 6 apresenta a lista de todas as espécies encontradas, suas famílias e dados 

dendrométricos, inclusive daquelas que tiveram a menor representatividade com apenas um 

indivíduo. As espécies que apresentaram apenas uma árvore correspondem a 6,85% da 

riqueza local.  

Entre as espécies presentes na área, cinco são classificadas como exóticas, sendo: 

Citrus reticulata, Citrus sinensis, Hovenia dulcis, Melia azedarach e Persea americana. 

Entre essas, sabe-se que Citrus reticulata e Citrus sinens são remanescentes de um antigo 

pomar abandonado. Considerando que a área de pesquisa era usada para ações antrópicas até 

20 anos atrás, os resultados do estudo de vegetação se justificam. Marchiori (2009) cita a 

ocorrência de C. reticulata, C. sinensis e H. dulcis na Floresta Estacional como originada de 

uma ação antrópica inapropriada quando ocorreu a incorporação dessas espécies exóticas na 

estrutura das florestas nativas. Segundo Severiano (2016), as primeiras espécies a ocuparem 

o local dispersaram-se de forma anemocórica, como Parapiptadenia rigida, Cedrela fissilis 

e Cordia trichotoma. 

Analisando os 20 anos de pousio pelos quais a área de estudo passou, a chegada de 

espécies de difícil adaptação como Apuleia leiocarpa e Picramnia parviflora, é o reflexo das 

mudanças que ocorreram na área nestes últimos anos, como a extinção do uso de pecuária e 

extração de madeira, o que auxilia muito o processo de regeneração natural. Entre as 

espécies, as maiores frequências foram Ocotea puberula, Nectandra megapotamica, 

Cupania vernalis e Parapiptadenia rigida, com um número de 56, 20, 20 e 17 representantes 

cada, respectivamente, totalizando juntas, 113 árvores. 
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Para melhor visualização das áreas de ocorrência das espécies, foi gerado o mapa de 

densidade de Kernel. As espécies C. vernalis e N. megapotamica apresentam maiores 

concentrações de indivíduos em determinadas áreas do mapa, enquanto que O. puberula e 

P. rigida, se distribuem de forma mais regular, sem tendência à agregação em uma de 

concentração (Figura 6). 

Figura 6: Mapas de distribuição de densidade de Kernel das espécies de maior 

frequência na área de estudo, em um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

 

 

 

a) Cupania vernalis; b) Nectandra megapotamica, c) Ocotea puberula, d) Parapiptadenia rigida. 

Fonte: Autor, 2018. 

Apesar da área amostral não apresentar 1 hectare, as espécies encontradas não 

diferem dos resultados encontrados por LONGHI et al. (2000), ALBERTI et al. (2000), 

BUDKE et al. (2005) e GIEHL et al. (2007) que citam N. megapotamica e O. puberula entre 

as espécies mais comuns nessa tipologia florestal. Em relação à posição no dossel, 81,6% da 

população representa indivíduos dominantes e 18,4% representam os indivíduos emergentes. 

 

a) b) 

c) d) 
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5.2 Análise Estatística Descritiva 

 

Para análise descritiva, a produção de serapilheira foi transformada em toneladas/ha, 

para melhor interpretação dos resultados. Na tabela 7 pode ser observada a variação e a 

média na produção da serapilheira em cada coleta de dados. 

Tabela 7: Descrição da produção de serapilheira em um fragmento de Floresta 

Estacional, Silveira Martins/RS, para cada coleta de dados. 

Coleta Prod. 

Máx. 

(ton/ha) 

Prod. 

Mín. 

(ton/ha) 

Média Mediana Sd S2
x CV% 

1 9.988 0.968 4.65 4.31 1.84 3.38 39.51 

2 5.464 0.288 1.35 1.38 0.87 0.75 55.01 

3 3.784 0.012 0.92 0.79 0.67 0.45 73.12 

4 4.116 0.16 1.66 1.63 0.81 0.65 48.47 

5 4.208 0.084 1.26 1.16 0.74 0.55 59.02 
Sd: Desvio padrão. S2

x: Variância, CV%: Coeficiente de Variação em porcentagem. Fonte: Autor, 

2018. 

 

A maior produção foi observada na coleta 1 com média de 4,65 t ha-1, seguido da 

coleta 4 e 2 com média de 1.66 e 1.35 t ha-1, respectivamente. Em contra partida, a coleta 

com menor produção foi a 3, com média de 0.012 t ha-1. A acentuada diferença entre a 

produção da coleta 1 em relação às demais pode estar relacionada ao longo período de 

acúmulo de material, sem limpeza dos coletores. 

Entre as demais coletas, não há diferença significativa entre a produção de 

serapilheira, variando apenas 0,276 t/ha entre a coleta de maior produção (coleta 2) e a de 

menor (coleta 3). A variância apresentou maior heterogeneidade na coleta 1, seguida das 

coletas 2 e 4, respectivamente. 

É importante observar os valores observados para o desvio padrão, sendo os valores 

mais altos observados nas coletas 1, 2 e 4, indicando assim, que para estas coletas, os valores 

observados apresentam-se mais distantes no valor médio observado. Neste sentido, estudos 

realizados por Aquino (2013), relataram a importância de não usar valores que giram em 

torno da média para estudos de produção de serapilheira, pois isto pode implicar em 

problemas de sub ou superestimação dos valores calculados. A autora sugere que, devido à 

produção de serapilheira apresentar padrões distintos de deposição em função da localização 

espacial e do comportamento da floresta em diferentes épocas, os valores de CV% e de 

desvio padrão apresentam, geralmente, proporções altas e não ilustram a produção real de 

serapilheira. 
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Nesse sentido, podemos adiantar que a utilização dos métodos da estatística clássica 

apenas apontam sobre a presença ou não da alta variabilidade, não definindo sobre onde esta 

variação ocorre, sendo aplicáveis apenas quando se deseja comparar a produtividade de 

serapilheira entre diferentes áreas de pesquisa. 

Considerando as épocas de cada coleta, Cunha et al (1993) também verificaram maior 

produção de serapilheira na primavera, entre os meses de agosto e novembro, todavia, o 

autor encontrou os valores mais baixos de produção no outono, diferindo do observado no 

presente estudo, que apresentou menor produção no período de inverno. Esta divergência e 

pode ser explicado pelas características de precipitação, sendo o inverno uma estação 

marcada pelo aumento das chuvas. Ao analisar os volumes de precipitação junto à produção 

de serapilheira, o autor observou que em períodos de maior precipitação, a produção de 

serapilheira era menor. 

No sentido em que, fisiologicamente as espécies florestais se relacionam com as 

condições climáticas, Bianchi et al. (2016) observaram que, apesar da forte relação da 

precipitação e temperatura no aporte, deposição e decomposição da serapilheira, essa 

respostas a eventos climáticos acontece com intervalo de dois a quatro meses, considerando 

o tempo dos processos de queda de folhas e estimuladores de decomposição presentes no 

solo, o que explicaria a baixa produção ocorrer no inverno, mesmo a estação sendo marcada 

por uma maior produção. 

A maior produção de serapilheira foi observada entre o final da época seca e início 

da chuvosa, sendo este o período de retomada do crescimento vegetal, onde as árvores 

renovam suas copas, depositando altas quantidades de folhas no solo (VOGEL et al. 2014, 

CALDEIRA et al. 2013. 

Kleinpaul et al.(2005) analisando a serapilheira de Floresta Estacional Decidual, 

verificou maior produção no final de setembro, o que coincide com os resultados obtidos no 

presente trabalho. Segundo o autor, isso ocorre devido à queda de folhas de espécies 

caducifólias, que ocorre entre os meses de setembro e dezembro.  

Os valores da média e da mediana apresentaram valores similares em todas as coletas, 

indicando que os valores são simétricos, o que foi confirmado através do teste de 

normalidade (Tabela 9), com única exceção de distribuição não-normal na coleta 2. 

Analisando os valores de CV%, segundo classificação de Pimentel-Gomes & Garcia 

(2002), todas as coletas apresentam valores de CV% muito altos, o que indica dispersão 
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muito alta dos dados e, consequentemente, precisão mais baixa. Entre as coletas, o maior 

valor de CV% foi na coleta 3, mesmo sendo a coleta que apresentou menor produção, isto 

se dá, devido aos valores de média e de desvio padrão serem muito próximos, o que mostra 

que a variabilidade na produção de serapilheira se relaciona diretamente com a época da 

coleta, mais do que com a distribuição da amostragem.  

Apesar de pequena (5.400 m²), a área de estudo amostrada apresentou alta 

variabilidade na produção de serapilheira, se observarmos os valores mínimos e máximos e 

os valores calculados de CV%. Esta variação, dentre outras características, reflete a variação 

espacial presente na área, em relação à sua composição vegetal. Segundo Bray & Gorham 

(1964), isto ocorre devido ás populações de florestas nativas apresentarem diferentes 

espécies vegetais no ecossistema e estas espécies possuírem flores, frutos, sementes e galhos 

com massa diferente e ainda, com deciduidade em diferentes quantidades e épocas do ano. 

Kleinpaul et al. (2005) em estudo de suficiência amostral em floresta estacional 

decidual discutiram a dificuldade de estabilização da variação. A medida que a intensidade 

amostral era aumentada, eram encontrados valores mais altos para o coeficiente de variação. 

Segundo os autores, analisar a produção de serapilheira em áreas de floresta nativa, apresenta 

dificuldades pela variedade de espécies que constituem a população florestal, de modo que 

cada espécie contribui de forma desigual para a produção de serapilheira depositada no solo. 

Os autores encontraram estabilidade do CV% em torno de 80% em intensidade amostral de 

80 coletores de serapilheira. 

Considerando os dados de produção de cada coleta, foi gerado um gráfico de boxplot 

da produção nas diferentes coletas (Figura 7) para visualizar o comportamento da variável 

de interesse. Verificou-se a discrepância dos valores da coleta 1 em relação às demais 

coletas, com seu valor da mediana sendo muito semelhante ao limite máximo da coleta 2 e 

4, as quais apresentaram maior produção. Em relação aos outliers (valores fora dos limites 

máximos e mínimos aceitáveis), todas as coletas apresentam, ao menos, um outlier. 
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Figura 7: Gráficos Boxplot para distribuição da produção de serapilheira em cada 

coleta, realizada em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Analisando a dispersão na produção de serapilheira entre as coletas, as coletas com 

menor dispersão foram a 2 e a 5, apresentando menor variabilidade entre os valores de 

produção. A coleta com maior variabilidade dos valores de produção de serapilheira foram 

a 4 e a 1. 

Em relação à simetria dos dados, a coleta com maior assimetria foi a 2, apresentando 

assimetria positiva, com valor de mediana mais próximo do primeiro quartil. A coleta 5 e 

também apresentou assimetria positiva, mas mais leve, se comparada à produção da coleta 

2.  

5.2.1 Suficiência amostral 

 

Baseado nos valores de variância em cada coleta foram calculadas as suficiências 

amostrais, admitindo limites de erro de 10, 15 e 20%, para conferir se o número de coletores 

instalados era satisfatório. Segundo Kleinpaul et al. (2005), a amostragem realizada no 

presente estudo, com intensidade amostral de 117 seria suficiente para garantir estabilidade 

do coeficiente de variação, todavia, com valores altos de coeficiente de variação (cerca de 

80%). 
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Tabela 8: Resultados dos cálculos de suficiência amostral para cada coleta de 

produção de serapilheira, realizadas ao longo de 2018, em um fragmento de Floresta 

Estacional, Silveira Martins, RS, adotando limites de erro de 10%, 15% e 20%. 
 

Coleta 
Limite de Erro 

10% 15% 20% 

 n n n 

1 63 30 18 

2 132 61 35 

3 216 98 56 

4 105 48 29 

5 150 68 40 
n: Número de coletores de serapilheira a serem instalados, considerando cada limite de erro. Fonte: 

Autor, 2018. 

 

Considerando os limites de erro adotados de 15 e 20 %, o número de coletores de 

serapilheira instalados de 117 é satisfatório, sendo, inclusive, superior ao indicado em todas 

as coletas de dados, podendo até ser reduzido para, aproximadamente 15% do total de 

esforço realizado. Todavia, se adotarmos um limite de erro de 10%, o número de coletores 

instalados não seria suficiente para a amostragem nas coletas 2, 3 e 5 (Tabela 8).  

5.2.2 Normalidade na distribuição da produção de serapilheira 

 

Para analisar a distribuição dos dados e partir para os testes estatísticos, foi realizado 

o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade de distribuição dos dados, 

considerando o tamanho da amostra. Como buscamos estudar a variação na produção da 

serapilheira, analisaremos cada coleta de forma separada. Os resultados podem ser 

visualizados na tabela 9. 

Tabela 9: Teste de normalidade da distribuição da produção de serapilheira para cada 

coleta, realizada em um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS, a nível de 

significância de 5%. 

Teste de Normalidade 

Kolmogorov-Smirnov 

Coleta p-valor 

1 0.1779 

2 0.02868 

3 0.05964 

4 0.4474 

5 0.2364 
Fonte: Autor, 2018. 

Considerando a distribuição não-normal dos dados na coleta 2, foi realizada a 

transformação dos dados através da fórmula a seguir: 
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𝑃 = √(𝑝 + 1) 

Onde: 

𝑃 = Produção de serapilheira transformada; 

𝑝 = Produção de serapilheira em dados brutos. 

Nas Figuras 8 e 9 podemos observar os histogramas de distribuição da produção com 

valores antes e depois da transformação aplicada. Após a transformação dos dados, apesar 

de assimétrica, a distribuição se dá de forma mais próxima da curva normal, enquanto que 

com os dados brutos, a distribuição dos dados se dá de forma mais exponencial, com 

concentração de valores próximo de 0, não apresentando padrão normal. 

 

Figura 8: Histograma de distribuição da produção de serapilheira em um fragmento 

de Floresta Estacional Decidual em Silveira Martins, RS com dados brutos. 

 

Y:frequência dos pesos, X: valores de produção de serapilheira. Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 9: Histograma de distribuição da produção de serapilheira, em um fragmento 

de Floresta Estacional Decidual em Silveira Martins/RS com dados transformados. 

 

Y:frequência dos pesos, X: valores de produção da serapilheira. Fonte: Autor, 2018. 

 

5.2.3 Análise de Variância 

 

O estudo da análise de variância foi realizado para verificar se existe diferença entre 

as médias das coletas e dos pesos nos coletores. Adotou-se como tratamento as 5 coletas e 

como blocos os coletores (117 em cada coleta).  

Tabela 10: Análise de variância com delineamento blocos ao acaso entre as coletas 

da produção de serapilheira em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira 

Martins, RS. 
 

       GL               SQ      QM        Fc        Pr>Fc 

Coletas 4 1080.17     270.044    272.570 0,00 

Coletores 116 160.34 1.382   1.395 0.0090603 

Resíduo 454 449.79 0.991   

Total 574 1690.31    

Fonte: Autor, 2018. 

Podemos verificar que o valor da probabilidade (Pr>Fc), é menor que o nível de 

significância adotado de 0.05, tanto entre as coletas, quanto entre os coletores, o que indica 

que existe diferença entre as médias de ambas variáveis. 

Os resultados do quadrado médio (QM), indicam que a variância entre as coletas, é 

muito maior do que a variância entre os coletores, sendo o QM das coletas igual a 270,044 

enquanto que o dos coletores apresenta valor de 1,382. Este resultado mostra a importância 

de estudar as fontes de variação de produção de serapilheira, de modo que, trabalhos que 
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tratam do assunto, analisam apenas a produção média ou produção total, desconsiderando a 

grande variação de produção que ocorre em diferentes momentos. 

Considerando que a hipótese nula de que as média não diferem entre si, em relação 

às coletas foi rejeitada, foi aplicado o teste de médias de Skott-Knott, para verificar como as 

médias de produção entre as coletas se agrupam, os resultados podem ser visualizados na 

Tabela 11, a seguir. 

Tabela 11: Teste Snott-Knott de médias entre as coletas da produção de serapilheira 

em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

Grupos Coletas Médias 

a 1 4.65265 

b 4 1.664632 

c 2 1.352043 

c 5 1.259333 

d 3 0.9227478 

Coletas com letras iguais se assemelham entre si. Fonte: Autor, 2018. 
 

Nos resultados apresentados, verifica-se que entre as médias das cinco coletas, foram 

criados 4 grupos distintos, mas com algumas semelhanças entre si. A coleta 1 apresentou a 

maior média, de 4,65 ton/ha, enquanto a coleta 3 apresentou menor valor de produção média 

(0,923 ton/ha). As coletas 2 e 5 foram as únicas que apresentaram média de produção 

semelhante, com valores de 1,35 e 1,25 ton/ha, respectivamente. 

De forma que o presente trabalho busca estudar a variância da serapilheira e que os 

valores de peso da coleta 1, afetariam de forma significativa tal pesquisa, visto o 

desconhecimento sobre seu tempo de produção e sua discrepância em relação aos valores 

das demais coletas (Figura 10), para as demais análises a coleta 1 será desconsiderada. Esta 

abordagem nos garante precisão no estudo da variância da produção de serapilheira para a 

área de estudo, considerando que entre as demais coletas (2, 3, 4 e 5) o intervalo de tempo 

de produção é conhecido, o que garante condições satisfatórias para as análises estatísticas, 

com maior confiança nos resultados. 
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Figura 10: Gráfico de dispersão da produção de serapilheira em relação às coletas 

realizadas em um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins/RS. 
 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

5.3 Estudo da produção de serapilheira em linhas e colunas 

 

Baseado nos resultados do teste de análise de variância entre as coletas, que mostrou 

diferença entre as médias dos coletores e também entre as coletas, partiu-se para análises 

mais específicas dentro de cada coleta. Foram então realizados novos testes de análise de 

covariância e também de variância, dessa vez tentando a diferença entre a produção de linhas 

e colunas, conforme o gride amostral. 

Deste modo, considerando o sistema de amostragem, plotado em um grid de 13 linhas 

por 9 colunas em cada coleta, efetuou-se uma investigação voltada diretamente para da 

produção de serapilheira em linhas e em colunas, visando obter melhor visualização da 

ocorrência das variações na produção de serapilheira. 

Visto a especificidade desse estudo, para estes testes foram considerados o peso (g) 

encontrado em cada coletor, em cada coleta distinta, sendo aplicada a devida transformação 

dos dados. Foi realizada a análise de covariância para testar se existe diferença entre as 

médias de produção entre: linhas, colunas e interação entre linhas e colunas. 

Na tabela 12 podemos observar que o valor da probabilidade para as médias entre 

linhas apresenta resultado significativo, com valor de probabilidade muito inferior ao nível 

de significância adotado de 5%. Este resultado indica que, pelo menos duas linhas diferem 

entre si em relação à média de produção de serapilheira. Já as médias de produção entre 
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colunas e na interação entre linhas e colunas apresentaram valores não significativos, 

indicando que não existe diferenciação entre as médias de produção de serapilheira entre 

essas variáveis.  

Tabela 12: Análise de covariância para testar diferença de médias entre as interações 

de linhas e colunas considerando as coletas 2, 3, 4 e 5 de forma conjunta, realizadas em um 

fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

F.V GL SQ QM F Pr > F 

Modelo 3 234.935321 78.311774 26.67 <.0001 

Linha 1 44.60008101 44.60008101 15.19 0.0001 

Coluna 1 0.06780058 0.06780058 0.02 0.8793 

Linha*Coluna 1 0.13722379 0.13722379 0.05 0.8289 

Erro 464 1362.277806 2.935944 
 

Total 467 1597.213127  

Fonte: Autor, 2018. 

Considerando a diferença existente entre as médias das linhas, foi realizada a análise 

de variância e o teste de condicionantes para averiguar em quais coletas, especificamente, 

ocorre essa diferenciação entre as médias. 

Tabela 13: Resultados da probabilidade da análise de variância e do teste de 

condicionantes para as coletas de produção de serapilheira no ano de 2018, em um fragmento 

de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

Coleta Pr > Fc Hom. Var. Distribuição Res. 

2 
Linhas 0.70749 0.1099728 

0.05209577 
Colunas 0.34215 0.6532694 

3 
Linhas 0 0.1681182 

0.0606183 
Colunas 0.36267 0.5720179 

4 
Linhas 0.000003 0.4303547 

0.1032344 
Colunas 0.207593 0.4974117 

5 
Linhas 0.00002 0.6337721 

0.001704779 
Colunas 0.89936 0.2888345 

Fonte: Autor, 2018. 

A única coleta que não apresenta diferença entre as médias das linhas é a coleta 2. 

As coletas 3, 4 e 5 apresentam valores de probabilidade menor que o nível de significância 

de 5% adotado, indicando que há diferença entre as médias de pelo menos duas linhas entre 

si, nas respectivas coletas. Em relação às colunas, nenhuma coleta apresentou diferença entre 

as médias de produção. 
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A variância é considerada homogênea em todas as coletas, tanto para linhas, quanto 

para colunas. Em relação à distribuição dos resíduos, apenas na coleta 5, não há condição de 

distribuição normal. 

Considerando que o teste de análise de variância apresentou a existência de diferença 

entre as médias das linhas nas coletas 3, 4 e 5, partiu-se para os testes de médias entre as 

linhas dessas respectivas coletas para analisar onde ocorrem as maiores diferenças entre as 

médias de produção. Para tal, foi aplicado o teste de médias de Scott knott. 

Tabela 14: Teste Scott knott para analisar diferenças entre as médias de produção de 

serapilheira no ano de 2018, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual em Silveira 

Martins, RS. 
 

COLETA 3 COLETA 4 COLETA 5 

Linha Média Linha Média Linha Média 

1 6.86285a 2 7.67704a 2 7.02013a 

5 5.79685a 5 7.36834a 1 6.68231a 

4 5.77779a 1 7.23011a 9 5.88843a 

2 5.27705a 6 7.13601a 6 5.83069a 

6 5.13602a 3 7.12324a 5 5.82553a 

3 4.5172b 4 6.58241a 8 5.69827a 

12 4.33466b 8 6.12094b 3 5.56609a 

7 3.93387b 9 5.98882b 4 5.45218a 

10 3.8576b 7 5.86886b 7 5.22319a 

8 3.85002b 10 5.45292b 10 4.96135a 

13 3.81141b 12 4.97512b 12 4.37311b 

11 3.26066b 11 4.66695b 11 3.8853b 

9 2.78251b 13 4.48407b 13 3.22995b 
Médias não seguidas da mesma letra, na vertical, diferem entre si, pelo teste de Scott knott a 5% de 

probabilidade de erro. Fonte: Autor, 2018. 

 

Analisando o teste de Scott knott observou-se uma tendência de maior produção na 

metade inferior da área de estudo e menor na metade superior (Tabela 14). O teste nos indica 

que as maiores médias ocorreram nas linhas situadas ao sul, repetindo-se, entre as três coletas 

analisadas, as linhas 1, 2, 5 e 6 nos grupos de maiores produções médias de serapilheira, 

enquanto, as linhas de menor produção estão localizadas ao norte, visto que as linhas 7, 8, 

10, 11, 12 e 13 formaram o grupo das menores médias de produção de serapilheira em todas 

as coletas. 

Contrariando esta tendência, as linhas 3, 4 e 9 apresentaram variação entre as médias 

de produção, situando-se ora no grupo das maiores médias, ora no grupo das menores, 

porém, ressalta-se que essas três linhas apresentaram valores intermediários entre as 
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diferenças dos grupos em todas as coletas, ficando sempre próximas do grupo das maiores 

médias de produção. 

Entre os fatores que pode influenciar nessa diferenciação de média da produção em 

linhas está a altura de superfície do terreno, de modo que a área apresenta uma inclinação, 

com apenas uma pequena área à noroeste da parcela amostral classificada como de altura de 

superfície alta e áreas de altura de superfície média e baixa, mais distribuídas (Figura 11). 

Ressalta-se que foram coletados os dados da superfície do terreno em 77 pontos, de modo 

que foram desconsiderados os coletores de bordadura (linha 1, linha 13, coluna 1 e coluna 

9). 

Figura 11: Distribuição da altura de superfície do terreno da área amostral, em um 

fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Para averiguar esta relação, serão realizados estudos de geoestatística, pois tais 

estudos consideram a dependência espacial dos dados e permite uma análise não só 

descritiva dos valores, mas também considerando o espaço como um fator de influência. 

5.4 Análises Geoestatísticas 

 

5.4.1 Semivariogramas 

 

A Tabela 15 apresenta os modelos com melhor ajuste aos semivariogramas para cada 

coleta, assim como os valores dos parâmetros calculados no semivariograma, os parâmetros 

analisados para seleção do modelo e o índice de dependência espacial segundo classificação 
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de Cambardella et al. (1994). Para todas as análises geoestatísticas, foram consideradas a 

produção de serapilheira em ton/ha. 

Quando houve dependência espacial, a partir dos semivariogramas ajustados, gerou-

se o mapa de krigagem com a interpolação dos dados. Para a validação dos semivariogramas 

ajustados foram utilizados os parâmetros: erro absoluto (EA), desvio padrão do erro (DPem) 

e o coeficiente de determinação ajustado (R²). 

Tabela 15: Parâmetros dos modelos de semivariogramas das variáveis de produção 

de peso (g) de serapilheira avaliadas em 4 coletas, no período de abril a novembro de 2018, 

em um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

Coleta Modelo C0 C0+C A IDE R² Dpem EA 

2 EPP 0.73 0.72 - - - - - 

3 ESF 0.13 0.29 27.69 M 0.27 0.66 50.18 

4 EPP 0.48 0.48 - - - - - 

5 ESF 0 0.45 15.30 F 0.15 0.71 56.42 
ESF: Modelo esférico; EPP: Efeito pepita puro; C0: Efeito pepita; C0+C: Patamar; A: Alcance, IDE: 

Índice de Dependência Espacial; M: Moderada:F: Forte; R²: Coeficiente de Determinação Ajustado; Dpem: 

Desvio Padrão do Erro Médio; EA: Erro Absotulo. Fonte: Autor, 2018. 

 

As coletas 2 e 4 apresentaram efeito pepita puro, ou seja, nenhum do dependência 

espacial entre a produção de serapilheira dos coletores. Esse resultado mostra como o valor 

de desvio padrão tem relação com a dependência espacial, de modo que as coletas que 

apresentaram alto valor de desvio padrão não têm dependência espacial. 

Quando o valor de desvio padrão apresentou-se baixo, ou seja, mais próximo da 

média de produção, houve dependência espacial na produção de serrapilheira, desse modo, 

as coletas 3 e 5 apresentaram grau de dependência espacial e ambas foram ajustadas através 

do modelo esférico (Tabela 15). 

Segundo a classificação de Cambardella et al. (1994), a coleta 3 apresenta moderada 

dependência espacial (55,15%) e a coleta 5 forte dependência espacial (100%). Os 

semivariogramas apresentaram o mesmo padrão de dependência nas direções 45º, 90º e 135º, 

indicando comportamento isotrópico. 
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Figura 12: Semivariograma da produção de serapilheira (ton/ha) para coleta 2, em 

um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

 

Epp= Efeito Pepita Puro, C0= Efeito Pepita, C0+C= Patamar. Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 13: Semivariograma da produção de serapilheira (ton/ha) para coleta 4, em 

um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

 

EPP= Efeito Pepita Puro, C0= Efeito Pepita, C0+C= Patamar. Fonte: Autor, 2018. 

Nos semivariogramas das coletas 2 e 4 (Figuras 13 e 14) podemos observar a 

ocorrência do efeito pepita puro, de modo que nenhum dos modelos testados conseguiu se 

ajustar ao semiavariograma. Através das figuras, podemos visualizar que os valores do efeito 

pepita e do patamar são muito próximos em todas as distâncias, indicando distribuição 

espacial aleatória da produção de serapilheira. Este resultado indica que nos períodos das 

Epp (C0= 0.7227; C0+C= 0.72270) 

 

EPP (C0= 0.4745; C0+C= 0.47450). 
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coletas 2 e 4 a produção de serapilheira tem distribuição aleatória na área de estudo ou então 

que a dependência espacial ocorra em distâncias menores que a aplicada na amostragem, de 

7,5 m.  

Segundo Guimarães (1993), isto indica total independência espacial entre o produto 

dos pontos amostrados, o autor discute ainda que, caso a dependência espacial ocorrer na 

área, ela será manifestada ao menor espaçamento entre as amostras. Nesse caso, indica-se 

amostragens em distâncias menores que 7,5 metros entre as amostras para avaliar a 

variabilidade espacial da produção de serapilheira na área de estudo. De modo que não há 

dependência espacial, o mapa de krigagem não pôde ser gerado para as respectivas coletas. 

Os semivariogramas das coletas 3 e 5 (Figuras 14 e 15) apresentaram dependência 

espacial, e ambos foram estimados a partir do modelo esférico. O efeito pepita calculado 

apresentou valor baixo, garantindo que a dependência espacial ocorre entre os dados 

vizinhos. Este resultado garante a melhor precisão do mapa de krigagem gerado, de modo 

que, para as análises espaciais, a intensidade amostral relaciona-se diretamente com a 

estrutura espacial da variável pesquisada (RODRIGUES et al. 2012). 

Figura 14: Semivariograma da produção de serapilheira (ton/ha) para coleta 3, em 

um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

 

ESP= Modelo Esférico, C0= Efeito Pepita, C0+C= Patamar, A= alcance, R²= Coeficiente de 

Determinação Ajustado; Dpem= Desvio Padrão do Erro Médio, EA= Erro absoluto, IDR= Índice de 

Dependência Espacial, M= Moderada Dependência. 

 

 

ESF (C0= 0.1282; C0+C= 0.2859000); A= 27.68749; 

R²= 0.2689811; Dpem= 0.6605865; EA= 50.18307; 

IDE= M. 
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Figura 15: Semivariograma da produção de serapilheira (ton/ha) para coleta 5, em 

um fragmento de Floresta Estacional, Silveira Martins, RS. 

 

ESP= Modelo Esférico, C0= Efeito Pepita, C0+C= Patamar, A= alcance, R²= Coeficiente de 

Determinação Ajustado; Dpem= Desvio Padrão do Erro Médio, EA= Erro absoluto, IDR= Índice de 

Dependência Espacial, F= Forte Dependência. Fonte: Autor, 2018. 

 

Os valores de alcance calculados para as coletas 3 e 5 de 27,7 e 15,3 metros, 

respectivamente, confirmam que a distância adotada de 7,5 x 7,5 m entre as amostras é 

suficiente para analisar a estrutura espacial da variável pesquisada. Segundo Silva et al. 

(2003) o alcance indica a distância limite da dependência espacial. Medições realizadas em 

distâncias menores que o alcance estão espacialmente correlacionadas enquanto que 

medições à distâncias superiores têm distribuição aleatória. 

A ocorrência de dependência espacial possibilita a interpolação dos pontos 

amostrados para obter valores de pontos não amostrados, localizados em distâncias menores 

que o espaçamento aplicado. Nesse sentido, para pesquisas de variabilidade espacial da 

produção de serapilheira na área de estudo nas épocas de agosto (coleta 3) e novembro 

(coleta 5), a intensidade amostral poderia ser reduzida, com coletores espaçados até 27,7 m 

para a época da coleta 3, indicando uma redução de 4% do número de coletores e, 15,3 m 

para a época de coleta 5, reduzindo em 11% o número de coletores. 

 

 

 

 

 

ESF (C0= 0; C0+C= 0.451000); A= 15.29185; 

R²= 0.1476828; Dpem= 0.7065886; EA= 

56.41722; IDE= F. 
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5.4.2 Mapas de Krigagem 

 

A variabilidade na produção de serapilheira pode ser observada nos mapas de 

krigagem de interpolação de pontos, gerados para as coletas 3 e 5 (Figura 16 e 17). A área 

de estudo foi dividida em terços, para melhor discussão das áreas de produção. 

Figura 16: Mapa de krigagem de áreas de produção de serapilheira gerado para a 

coleta 3, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

 

TS: Terço Superior, TM: Terço Médio e TI: Terço Inferior. Fonte: Autor, 2018. 

O mapa de produção da coleta 3 (Figura 16), indica maior produção no terço inferior 

da área e na transição entre terço médio e terço inferior mais ao centro da área de pesquisa, 

com produções variando entre 2 e 2,5 ton/ha. As menores produções são observadas no terço 

superior e parte de cima do terço médio, com valores variando de 0,5 a 1 ton/ha. Os 

resultados obtidos nos testes de média, que indicam maior produção para a coleta 3 nas linhas 

1 a 6 são confirmados pelo mapa de produção, que apresenta maior área de produção até 

metade do terço médio da área, local que compreende exatamente as linhas 1 a 6. 

 

 

 

 

 

TS 

TM 

TI 

Produção de serapilheira 
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Figura 17: Mapa de krigagem de áreas de produção de serapilheira gerado para a 

coleta 5, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

 

TS: Terço Superior, TM: Terço Médio e TI: Terço Inferior. Fonte: Autor, 2018. 

A distribuição da produção de serapilheira na coleta 5 se dá com áreas de maior 

produção em localizações pontuais, concentrando a variação total da produção de 1 até 4 

ton/ha (Figura 17). Os pontos de maiores produções encontram-se na parte mais abaixo do 

terço inferior, no canto esquerdo em área de transição entre terço médio e terço inferior e o 

terço superior apresenta uma área de grande produção bem no canto do lado direito, da área 

de pesquisa. Os resultados visualizados no mapa de produção confirmam o teste de médias 

da coleta 5, que classificou como menores produtores de serapilheira as linhas 11, 12 e 13, 

localizadas na parte mais acima do terço superior da área de estudo. 

Todavia, vale observar que as maiores produções tendem a ocorrer no terço inferior 

da área de pesquisa, enquanto que as menores produções ocorrem mais no terço superior. 

Esta relação pode ser explicada pelo do relevo da área, que apresenta altura de superfície alta 

apenas no canto esquerdo do terço superior (Figura 18). A coleta 5 apresenta forte relação 

com a altura de superfície da área, sendo pontualmente as áreas de altura de superfície baixa 

as com maiores produção de serapilheira. A coleta 3 apresentou a ocorrência das maiores 

áreas de produção em pontos de altura de superfície baixa, porém, houve ocorrências de 

valores médios de produção de serapilheira em área de altura de superfície alta, sendo as 

menores produções ocorridas áreas de altura de superfície média. 

TS 

TM 

TI 

Produção de serapilheira 
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Figura 18: Mapas da distribuição de densidade de Kernel para as classes de altura de 

superfície da área amostral. Fragmento de Floresta Estacional Decidual em Silveira Martins, 

RS. 

 

A: Altura de superfície Baixa, B: Altura de superfície Média e C: Altura de superfície Alta. TS: Terço 

Superior, TM: Terço Médio e TI: Terço inferior. Fonte: Autor, 2018. 

A alta variabilidade de produção de serapilheira entre as coletas, baseada na diferença 

entre os pontos de maior e menor produção reforça o fato de estudos de serapilheira 

apontarem para altos valores de CV%, confirmando o problema apontado por Aquino (2013) 

de se utilizar os valores médios para estimar a produção de serapilheira, podendo haver super 

ou subestimação.  

 

5.4.3 Função K de Ripley Bivariada 

 

De forma que os testes descritivos apontaram uma diferença entre as médias de 

produção de serapilheira em linhas e os mapas gerados pelo método de krigagem das coletas 

3 e 5 apresentaram grande variação entre áreas de acúmulo de produção de serapilheira, a 

função K de Ripley bivariada será aplicada para testar se a produção (kg/ha) obtida nos 

coletores sofre interação da altura de superfície e/ou das espécies florestais de maior 

frequência na área de estudo. 

Como o terreno da área de pesquisa apresenta um relevo acidentado, com pontos de 

altura de superfície média e baixa próximos e apenas uma pequena área com altura de 

superfícies altas, acredita-se que este pode ser um fator de forte influência nos padrões de 

deposição da serapilheira. Aquino (2013) analisando fatores preponderantes para o padrão 

espacial do acúmulo de serapilheira já havia levantado a altura de superfície como um fator 

de forte influência para tal. 

A B C 

TM TM TM 

TS TS TS 

TI TI TI 
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Para melhor discussão dos resultados da análise bivariada, serão abordadas as classes 

que apresentarem interação entre si, visto que o objetivo da presente pesquisa é averiguar os 

fatores que interferem na variância da produção de serapilheira na área de estudo. Cada 

coleta será discutida de forma individual. Todas as funções de interações geradas para cada 

classe podem ser visualizadas no item Anexos.  

De modo que a janela de distância resultante no gráfico da função K foi de 15 metros, 

ou seja, a distância mínima de um ponto central para amostrar, no mínimo, dois coletores 

vizinhos em qualquer direção, o fator “distância de interação” deve ser considerado como a 

distância (em metros) entre dois pontos em que ocorre a interação dos mesmos. Como todas 

variáveis analisadas (espécies, altura de superfície e produção de serapilheira) foram 

coletadas levando em conta seus pares de coordenadas de posição X e Y na área de estudo, 

pôde-se assim, estimar a que distância um ponto de altura de superfície alta interage com um 

ponto de produção baixa, por exemplo. 

Coleta 2: 

Tabela 16: Associações entre as classes de produção de serapilheira e variáveis 

testadas na Coleta 2, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, 

RS. 

Variáveis Distância de Interação (m) 

Altura de superfície Alta X Prod. Média Até 1,2 

Altura de superfície Alta X Prod. Baixa Até 1,7 - em 8 - de 11 a 12,8 

Altura de superfície Baixa X Prod. Alta Até 2,2 - em 8 - de 11 a 11,3 

Altura de superfície Baixa X Prod. Média Até 2,2 - em 8 - de 11 a 11,5 

Altura de superfície Baixa X Prod. Baixa Até 0,8 

Altura de superfície Média X Prod. Alta Até 0,1 

Altura de superfície Média X Prod. Média Até 2,2 

Altura de superfície Média X Prod. Baixa Até 1,5 
Fonte: Autor, 2018. 

É possível verificar que as classes de altura de superfície apresentam associação 

direta com a produção de serapilheira se comparada às espécies analisadas, visto que 

nenhuma das espécies apresentou interação com a produção de serapilheira na coleta 2. A 

distância de interação representa a distância entre os pontos de duas variáveis distintas 

apresentam interação entre si, podendo essa interação ocorrer em diferentes níveis de 

distâncias  

A altura de superfície alta interage com a produção média apenas em distâncias 

baixas de até 1,2 m, já a interação entre altura de superfície alta e produção baixa é muito 

mais significante, ocorrendo em diferentes níveis de distância. Isto indica que a altura de 
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superfície alta não apresenta nenhuma associação com a produção alta, exercendo inclusive 

um padrão de repulsão entre as variáveis (Figura 19). 

Figura 19: Gráfico da função K de Ripley Bivariada entre Altura de superfície Alta 

e Produção Alta na Coleta 2, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira 

Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

A altura de superfície baixa apresenta interação com todas as classes de produção 

(alta, baixa e média), todavia, interage em mais níveis de distância com a produção alta e 

média. Da mesma forma, a altura de superfície média interage com todas as classes de 

produção, no entanto, apenas em distâncias muito baixas, indicando que apenas pontos muito 

próximos apresentam interação. 

Para uma melhor visualização, a Figura 20, reflete a densidade de Kernel para 

produção da serapilheira na área de estudo, considerando as áreas exatas de maiores 

ocorrências de cada classe, na coleta 2. Os resultados observados através da função bivariada 

confirmam influência da altura de superfície no acúmulo da serapilheira na área de estudo, 

de modo que a produção alta interage com a produção baixa e a altura de superfície baixa 

interage muito mais com a produção alta. 
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Figura 20: Mapas de distribuição de densidade de Kernel para as classes de produção 

de serapilheira obtidas na coleta 2, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, 

Silveira Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

A comparação entre as Figuras 18 (distribuição da densidade de Kernel para as 

classes de altura de superfície) e 20, podemos observar que, quanto maior a altura de 

superfície, menor o acúmulo de serapilheira, da mesma forma que quanto menor a altura de 

superfície, maior o acúmulo de serapilheira. 

Esses resultados são esperados, de forma que a altura de superfície do terreno 

favorece o escoamento superficial do solo e, consequentemente, carreamento da serapilheira 

produzida (KÖNIG et al., 2002). 

Em média, a produção na coleta 2 foi a segunda maior, com total de 1,35 ton/ha, atrás 

apenas da coleta 4. Considerando a época de coleta (abril/2018) pode-se considerar que a 

alta produção pode ser uma característica da floresta, devido à constituição de muitas 

espécies caducifólias e por se tratar de uma época de deciduidade, como é o caso de Cedrela 

fissilis, presente na área. 

O fato de as espécies de maior dominância não apresentarem interação com a 

produção de serapilheira na coleta 2 também pode ser explicada pela época de coleta. As 

quatro espécies investigadas representam juntas 59.47% da riqueza total da área, todavia, 

são encontradas 28 espécies na área de estudo, todas com características distintas no que se 

trata de produção de serapilheira, devido à deciduidade de folhas, galhos e dispersão dos 

frutos e sementes. 

Entre as espécies de influência por alta produção de frutos está Allophylus edulis 

(chal-chal), com época de dispersão próximo às datas das coletas 2, 3 e 5, o que gera 
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consequente aumento de produção da serapilheira, pois além da alta produção de frutos, eles 

são depositados sobre o solo, próximos às árvores-mães. C. fissilis (cedro) também pode ser 

considerada uma espécie com forte influência na produção de serapilheira, devido à alta 

produção de folhas e frutos. 

Esse olhar sobre a fisiologia de cada espécie e os resultados apresentados nos 

mostram que, muito mais influente do que o número de indivíduos, deve ser considerada a 

época de análise e as características das espécies da área, mesmo que, estatisticamente, essa 

análise são seja possível devido à baixa representatividade de algumas espécies. 

Figura 21: Gráfico de espécies presentes na área de estudo com dispersão de frutos 

e/ou sementes na época da Coleta 2. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

A presença de representantes de C. fissilis em área de menor produção pode ser 

explicada pela relação com a altura de superfície, de forma que por mais que a espécie 

produza alto volume de folhas, estas sejam carreadas para áreas localizadas abaixo, através 
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da ação da gravidade, de modo que o relevo mais baixo, tende a acumular maior produção 

de serapilheira. 

Coleta 3: 

Tabela 17: Associações entre as classes das variáveis testadas para a produção de 

serapilheira na Coleta 3 em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, 

RS. 

Variáveis Distância de Interação (m) 

Alt. Alta X Produção Baixa Até 2 - em 8 - de 10,5 a 11,8 

Alt. Baixa X Produção Alta Até 0,8 

Alt. Baixa X Produção Média Até 3 - de 7,8 a 9 - de 10,8 a 13,5 

Alt. Baixa X Produção Baixa Até 1,3 

Alt. Média X Produção Média Até 1,3 

Alt. Média X Produção Baixa Até 2,7 - em 8 - de 10,8 a 11,5 

Fonte: Autor, 2018. 

Analisando a Tabela 17, podemos observar que na coleta 3, a altura de superfície alta 

interage apenas com a produção baixa, e a altura de superfície baixa se relaciona com todas 

as classes de produção, entretanto, em mais níveis de interação com a produção média. Estes 

resultados confirmam a hipótese de que a altura de superfície influencia diretamente nas 

áreas de acúmulo da serapilheira, baseada em que quanto maior a altura de superfície, menor 

será a produção de serapilheira, do mesmo modo que quanto menor a altura de superfície, 

maior a produção de serapilheira. A altura de superfície alta demonstrou repulsão com a 

produção alta e produção baixa (Figura 22), corroborando a informação de que na época de 

coleta 3, não ocorre produção alta, nem média, em áreas de altura de superfície alta no local 

de pesquisa. 

Figura 22: Gráfico da função K de Ripley bivariada para altura de superfície alta e 

baixa, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 
 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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A altura de superfície média, na coleta 3, não apresentou interação com a produção 

alta, em relação às demais classes de produção, ocorre maior interação (em diferentes níveis) 

com a produção baixa, de modo que com a produção média, a classe média interage apenas 

em distâncias pequenas de até 1,3 m. 

Por mais que a altura de superfície baixa apresente interação com todas as classes de 

produção, sua relação com produção alta e baixa, ocorre apenas em distâncias muito 

pequenas, indicando que a interação ocorre apenas quando os pontos de produção ocorrem 

muito próximos, ou seja, se um coletor que apresentou produção alta estiver a mais do que 

0,8 m de distância de um ponto que tenha altura de superfície baixa, essas variáveis já não 

apresentam mais interação e passam a ser independentes. 

Se observarmos a Figura 23, de densidade da produção e compararmos com a 

densidade da altura de superfície (Figura 18), podemos observar que a produção alta ocorre, 

em sua maioria, em áreas de altura de superfície baixa e média, confirmando a existência 

das interações calculadas na função bivariada. 

Figura 23: Mapas de distribuição de densidade de Kernel para as classes de produção 

de serapilheira obtidas na coleta 3, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, 

Silveira Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Em relação às espécies analisadas, nenhuma apresentou interação com a produção de 

serapilheira na coleta 3. A Figura 24, a seguir, apresenta as espécies com dispersão de frutos 

e/ou sementes na época da coleta 3. Observando essa figura, podemos visualizar que poucas 

espécies estão dispersando na época, o que explica a maior ocorrência de produção baixa e 

também justifica o fato de a coleta 3 ser a de menor produção de serapilheira, totalizando 

0.92 ton/ha. 



78 
 

Figura 24: Mapa de espécies presentes na área de estudo com dispersão de frutos e/ou 

sementes na época da Coleta 3. 

  

Fonte: Autor, 2018. 

 

Se compararmos as Figuras 23 e 24, podemos visualizar que na área de ocorrência 

de produção alta ocorrem indivíduos de A. edulis, M. paraguariense, C. fissilis, P. myrtifolia 

e E. contortisiliquum, que não representam as espécies de maior dominância, mas 

fisiologicamente seriam as espécies com maior influência na produção de serapilheira na 

coleta 3 devido à queda de seus frutos, sementes e folhas. Essa análise nos mostra, mais uma 

vez, que as espécies dominantes não garantem a produção da serapilheira e nem sempre se 

associam com essa produção. Outros indivíduos de espécies que não exerçam dominância, 

por ocorrerem em menor quantidade, podem apresentar maior influência que as espécies 

dominantes, variando conforme a época de coleta de dados, que deve sempre ser levada em 

consideração. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70

ESPÉCIES DISPERSANDO FRUTOS/SEMENTES - COLETA 3

Allophylus edulis

Cabralea canjerana

Cedrela fissilis

Enterolobium contortisiliquum

Erythrina falcata

Machaerium paraguariense

Myrsine coriacea

Persea americana

Prunus myrtifolia



79 
 

Coleta 4: 

A coleta 4 foi a coleta que apresentou maior produção de serapilheira, totalizando 

1.66 ton/ha. Deste modo, ressalta-se que a época de coleta pode ser considerada um indicador 

da produção de serapilheira, devido à alta dispersão de frutos e queda de folhas, pois mesmo 

com um intervalo baixo em relação à coleta 3 (45 dias), a coleta 4 foi a com maior produção. 

Visto que área de produção alta se distribuiu de forma mais homogênea entre as classes de 

altura de superfície, enquanto que a produção baixa apresentou comportamento mais pontual 

em áreas de altura de superfície média e alta (Figura 25).  

Figura 25: Mapas de distribuição de densidade de Kernel para as classes de produção 

de serapilheira obtidas na coleta 4, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, 

Silveira Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Analisando a Figura 25, com a densidade de ocorrência de cada classe de produção, 

podemos observar que a produção alta apresentou uma distribuição mais uniforme na área, 

em relação às outras coletas, o que pode ter levado a respectiva classe de produção a interagir 

com todas as classes de altura de superfície. 

Se compararmos as Figuras 25 e 18, podemos observar essa tendência da produção 

baixa não ocorrer em áreas de altura de superfície baixa. Já com a produção alta, a altura de 

superfície baixa apresentou diferentes níveis de interação, indicando a forte influência da 

variável altura de superfície na produção de serapilheira, mais uma vez. A altura de 

superfície média se relaciona com todas as classes de produção de serapilheira, contudo, em 

mais níveis de distância com a produção média.  
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Tabela 18: Associações entre as classes das variáveis testadas para a produção de 

serapilheira na Coleta 4 em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, 

RS. 

Variáveis Distância de Interação (m) 

Altura de superfície Alta X Produção Alta Até 0,5 

Altura de superfície Alta X Produção Média Até 1,0 

Altura de superfície Alta X Produção Baixa Até 1,2 - de 10,8 a 11,8 

Altura de superfície Baixa X Produção Alta Até 3,0 - de 7,8 a 8,8 - de 10,8 a 12,0 

Altura de superfície Baixa X Produção Média Até 1,5 

Altura de superfície Média X Produção Alta Até 1,0 

Altura de superfície Média X Produção Média Até 2,3 - de 10,8 a 11 

Altura de superfície Média X Produção Baixa Até 2 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Podemos observar que, diferente das coletas 2 e 3, na coleta 4, houve maior interação 

da produção de serapilheira com a altura de superfície alta, do que com a altura de superfície 

baixa. Este fato pode ter relação com a maior produção e distribuição das classes. 

Todavia, a tendência da altura de superfície alta interagir de forma mais forte com a 

produção baixa, se manteve, visto que em altura de superfície altas, a interação com a 

produção alta e média ocorre apenas em distâncias muito pequenas, de 0,5 e 1 m, 

respectivamente. A altura de superfície baixa além de não apresentar interação com a 

produção baixa, exerce repulsão em relação à essa classe de produção (Figura 26). 

Figura 26: Gráfico da função K de Ripley bivariada entre altura de superfície baixa 

e produção baixa na coleta 4 (novembro/2018), em um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual, Silveira Martins, RS. 

 

Fonte: Autor, 2018. 



81 
 

Nenhuma das espécies dominantes apresentou interação com a produção de 

serapilheira na coleta 4, mesmo sendo uma época com grande produção de serapilheira. 

Observando a Figura 27, que apresenta as espécies em dispersão de frutos/sementes na época 

de coleta, podemos observar que na área de produção alta é onde se agrupam a maioria das 

espécies, com maior ocorrência de E. contortisiliquum e P. myrtifolia, que não representam 

as espécies dominantes, mas que caracterizam-se, fisiologicamente, pela dispersão de frutos, 

sementes e queda de folhas, podendo, por esse critério, serem consideradas espécies 

influentes na produção da serapilheira, mesmo que, estatisticamente, não apresentem número 

significativo para a análise. 

Figura 27: Mapa de espécies presentes na área de estudo com dispersão de frutos e/ou 

sementes na época da Coleta 4. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Coleta 5: 

Tabela 19: Associações entre as classes das variáveis testadas para a produção de 

serapilheira na Coleta 5, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, 

RS. 
 

Variáveis Distância de Interação (m) 

Altura de superfície Alta X Produção Média Até 1,2 

Altura de superfície Alta X Produção Baixa Até 1,0 

Altura de superfície Baixa X Produção Alta Até 1,0 

Altura de superfície Baixa X Produção Média Até 2,0 

Altura de superfície Baixa X Produção Baixa Até 1,9 

Altura de superfície Média X Produção Alta Até 0,5 

Altura de superfície Média X Produção Média Até 2,0 

Altura de superfície Média X Produção Baixa Até 2,0 
Fonte: Autor, 2018. 

Diferente das demais coletas, todas as interações ocorrem apenas em distâncias muito 

pequenas, de, no máximo, 2,0 m. Na coleta 5, a única interação que não ocorreu foi entre 

altura de superfície alta e produção alta. Esse padrão segue o das demais coletas, onde as 

classes de altura de superfície baixa e média sempre apresentavam maior interação com as 

classes de produção de serapilheira, do que a classe de altura de superfície alta. 

A produção alta apresentou padrão de repulsão com a altura de superfície alta (Figura 

28), confirmando a tendência de produção alta de serapilheira não ocorrer em pontos mais 

altos, na área de pesquisa. 

Figura 28: Gráfico da função K de Ripley bivariada entre altura de superfície baixa 

e produção baixa na coleta 5 (dezembro/2018), em um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual, Silveira Martins, RS.  

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Apesar da coleta 5 coincidir com época de dispersão de frutos e sementes de três, das 

quatro espécies de maior representatividade na área de pesquisa, nenhuma apresentou 

interação com a produção de serapilheira. A Figura 29, a seguir, com a disposição dos 

indivíduos presentes na área com época de dispersão na coleta 5 nos mostra como diversas 

espécies podem influenciar na produção de serapilheira através da dispersão de seus frutos. 

Figura 29: Mapa de espécies presentes na área de estudo com dispersão de frutos e/ou 

sementes na época da Coleta 5. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 30: Mapas de distribuição de densidade de Kernel para as classes de peso 

obtidas na coleta 5, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 
 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Podemos observar que nas áreas de ocorrência de produção alta encontram-se 

representantes de C. vernalis, O. puberula, N. megapotamica, P. rigida, todavia, mesmo que 

ocorram estes representantes das dominantes, elas não apresentam interação com a produção 

de serapilheira para época de coleta, confirmando mais um vez que o número alto de 

representantes não implica, necessariamente na influência da produção de serapilheira, a 

presença de outras espécies florestais, como C. syvestris, A. edulis e C. fissilis, as quais 

podem exercem mais influência da produção de serapilheira, mesmo que ocorram em menor 

número. 

Considerando os resultado obtidos, indica-se que para amostragens de serapilheira 

em áreas com características semelhantes à do presente estudo, a altura de superfície seja 

considerada no planejamento da amostragem, visto sua alta influência nas áreas de maior 

acúmulo de serapilheira. Indica-se que a amostragem seja distribuída igualmente entre as 

áreas de diferente altura de superfície, pois amostragem apenas em áreas baixas, 

superestimarão a produção de serapilheira, do mesmo modo que amostragem apenas em 

áreas altas subestimarão a produção.  

Todavia, ressalta-se a alta possibilidade de erros amostrais em estudos de serapilheira 

baseados apenas na média, sem considerar a dependência espacial, pois a alta variação entre 

valores mínimos e máximos de produção e os valores de coeficiente de variação calculados 

confirmam a predisposição de super ou subestimar a produção de serapilheira em estudos 

que se baseiem apenas na média amostral. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 A produção de serapilheira na área de estudo variou ao longo do período de coleta; 

 A produção de serrapilheira apresenta variabilidade apenas entre os coletores 

amostrados em linhas, conforme a distribuição do grid amostral, sendo essa variação 

explicada pela altura de superfície; 

 As espécies de maior frequência relativa na área estudada não apresentaram 

influência sobre a produção de serapilheira em nenhuma coleta de dados; 

 A altura de superfície influencia diretamente nas áreas de produção de serapilheira, 

ao passo que altura de superfícies altas compreendem áreas de menor produção e 

altura de superfícies baixas, áreas de maior produção; 

 As variações na produção de serapilheira ocorre entre as linhas do processo de 

amostragem, não diferindo entre as colunas, sendo essa variação explicada pela altura 

de superfície; 

 As coletas 3(agosto/2018) e 5 (dezembro/2018) apresentaram dependência espacial 

na produção de serapilheira, enquanto que para as coletas 2(maio/2018) e 

4(novembro/2018) não foi possível identificar a dependência espacial através do 

método utilizado; 

 O padrão de distribuição espacial é o mesmo nas coletas: 2 (maio/2018), 3 

(agosto/2018) e 4 (novembro/2018), variando entre uniforme e aleatório em 

diferentes níveis de distância, enquanto a coleta 5 (dezembro/2018) apresenta padrão 

de distribuição que varia entre uniforme, agregado e aleatório; 

 Os núcleos de maiores produções de serapilheira se mantém semelhantes em todas 

as coletas, ocorrendo nas áreas de maior elevação do terreno; 

 Recomenda-se que em estudos que envolvam serrapilheira em áreas que apresentem 

relevo em diferentes alturas seja utilizado o método de amostragem estratificada em 

função da altura de superfície do terreno. 

 Para pesquisas futuras na área de estudo, indica-se que sejam feitas análises espacial 

da produção de serapilheira com todas as espécies florestais ocorrentes da área, para 

que seja investigada a relação da produção com espécies de baixa representatividade; 

 Recomenda-se o uso de métodos de análise de dependência espacial em estudos de 

serapilheira como complemento às análises de estatísticas clássicas, considerando 

assim os fatores influentes na produção e garantindo uma discussão mais embasada 

dos resultados.  
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ANEXO A – Gráficos de função K de Ripley 

 

 

Figura 1A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

alta referentes à coleta 2, com as classes de altura de superfície. a) Produção alta X Altura 

de superfície alta b) Produção alta X Altura de superfície média e c) Produção alta X Altura 

de superfície baixa. 

 

 

Figura 2A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

média referentes à coleta 2, com as classes de altura de superfície. a) Produção média X 

Altura de superfície alta b) Produção média X Altura de superfície média e c) Produção 

média X Altura de superfície baixa. 

 

 

Figura 3A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

baixa referentes à coleta 2, com as classes de altura de superfície. a) Produção baixa X Altura 

de superfície alta b) Produção baixa X Altura de superfície média e c) Produção baixa X 

Altura de superfície baixa. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 

a) b)  c) 

a) b) c) 
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Figura 4A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de O. puberula 

referentes às classes de produção da coleta 2. a) Produção alta X O. puberula b) Produção 

média X O. puberula e c) Produção baixa X O. puberula. 

 

 

Figura 5A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de N. 

megapotamica referentes às classes de produção da coleta 2. a) Produção alta X N. 

megapotamica; b) Produção média X N. megapotamica; e c) Produção baixa X N. 

megapotamica. 

 

 

Figura 6A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de P. rigida 

referentes às classes de produção da coleta 2. a) Produção alta X P. rigida; b) Produção 

média X P. rigida; e c) Produção baixa X P. rigida. 

 

 

Figura 7A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de C. vernalis 

referentes às classes de produção da coleta 2. a) Produção alta X C. vernalis; b) Produção 

média X C. vernalis; e c) Produção baixa X C. vernalis. 

 

 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Figura 8A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

alta referentes à coleta 3, com as classes de altura de superfície. a) Produção alta X Altura 

de superfície alta b) Produção alta X Altura de superfície média e c) Produção alta X Altura 

de superfície baixa. 

 

 

 

Figura 9A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção média 

referentes à coleta 3, com as classes de altura de superfície. a) Produção média X Altura de 

superfície alta b) Produção média X Altura de superfície média e c) Produção média X Altura 

de superfície baixa. 

 

 

Figura 10A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

baixa referentes à coleta 3, com as classes de altura de superfície. a) Produção baixa X Altura 

de superfície alta b) Produção baixa X Altura de superfície média e c) Produção baixa X 

Altura de superfície baixa. 

 

 

Figura 11A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de O. 

puberula referentes às classes de produção da coleta 3. a) Produção alta X O. puberula b) 

Produção média X O. puberula e c) Produção baixa X O. puberula. 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Figura 12A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de N. 

megapotamica referentes às classes de produção da coleta 3. a) Produção alta X N. 

megapotamica; b) Produção média X N. megapotamica; e c) Produção baixa X N. 

megapotamica. 

 

 

 

Figura 13A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de P. rigida 

referentes às classes de produção da coleta 3. a) Produção alta X P. rigida; b) Produção 

média X P. rigida; e c) Produção baixa X P. rigida. 

 

 

Figura 14A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de C. vernalis 

referentes às classes de produção da coleta 3. a) Produção alta X C. vernalis; b) Produção 

média X C. vernalis; e c) Produção baixa X C. vernalis. 

 

 

Figura 15A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

alta referentes à coleta 4, com as classes de altura de superfície. a) Produção alta X Altura 

de superfície alta b) Produção alta X Altura de superfície média e c) Produção alta X Altura 

de superfície baixa. 

 

 

a) b) c) 

c) b) a) 

a) b) c) 

c) b) a) 
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Figura 16A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

média referentes à coleta 4, com as classes de altura de superfície. a) Produção média X 

Altura de superfície alta b) Produção média X Altura de superfície média e c) Produção 

média X Altura de superfície baixa. 

 

 

 

Figura 17A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

baixa referentes à coleta 4, com as classes de altura de superfície. a) Produção baixa X 

Altura de superfície alta b) Produção baixa X Altura de superfície média e c) Produção 

baixa X Altura de superfície baixa 

 

 

Figura 18A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de O. 

puberula referentes às classes de produção da coleta 4. a) Produção alta X O. puberula b) 

Produção média X O. puberula e c) Produção baixa X O. puberula. 

 

 

Figura 19A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de N. 

megapotamica referentes às classes de produção da coleta 4. a) Produção alta X N. 

megapotamica; b) Produção média X N. megapotamica; e c) Produção baixa X N. 

megapotamica. 

 

a) b) c) 

c) b) a) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Figura 20A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de P. rigida 

referentes às classes de produção da coleta 4. a) Produção alta X P. rigida; b) Produção 

média X P. rigida; e c) Produção baixa X P. rigida. 

 

 

 

Figura 21A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de C. vernalis 

referentes às classes de produção da coleta 4. a) Produção alta X C. vernalis; b) Produção 

média X C. vernalis; e c) Produção baixa X C. vernalis.  

 

 

Figura 22A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

alta referentes à coleta 5, com as classes de altura de superfície. a) Produção alta X Altura 

de superfície alta b) Produção alta X Altura de superfície média e c) Produção alta X Altura 

de superfície baixa. 

 

 

Figura 23A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

média referentes à coleta 5, com as classes de altura de superfície. a) Produção média X 

Altura de superfície alta b) Produção média X Altura de superfície média e c) Produção 

média X Altura de superfície baixa. 

 

 

c) b) a) 

c) b) a) 

a) 
b) c) 

c) b) a) 
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Figura 24A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de produção 

baixa referentes à coleta 5, com as classes de altura de superfície. a) Produção baixa X Altura 

de superfície alta b) Produção baixa X Altura de superfície média e c) Produção baixa X 

Altura de superfície baixa 

 

 

 

Figura 25A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de O. 

puberula referentes às classes de produção da coleta 5. a) Produção alta X O. puberula b) 

Produção média X O. puberula e c) Produção baixa X O. puberula. 

 

 

Figura 26A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de N. 

megapotamica referentes às classes de produção da coleta 5. a) Produção alta X N. 

megapotamica; b) Produção média X N. megapotamica; e c) Produção baixa X N. 

megapotamica. 

 

Figura 27A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de P. rigida 

referentes às classes de produção da coleta 5. a) Produção alta X P. rigida; b) Produção 

média X P. rigida; e c) Produção baixa X P. rigida. 

 

 

a) b) c) 

c) b) a) 

c) b) a) 

c) b) a) 
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Figura 28A: Gráficos da Função K de Ripley bivariada para interações de C. vernalis 

referentes às classes de produção da coleta 5. a) Produção alta X C. vernalis; b) Produção 

média X C. vernalis; e c) Produção baixa X C. vernalis. 

 

 

c) b) a) 


