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AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE DADOS EDAFO-B10-

CLIMÁTICOS DE UM REMANESCENTE FLORESTAL DO 

MUNICÍPIO DE PINDORAMA (SP) 

Autor: GERD SPAROVEK 

Orientador: Dr. OTÁVIO ANTONIO DE CAMARGO 

A amostragem e análise de dados de atributos edáficos, biológicos 

ou microclimá.ticos em florestas tropicais, marcadamente de elevada 

diversidade de espécies, é uma tarefa, no minimo, difícil. A elevada 

variabilidade, característica de cada atributo e sua distribuição espacial 

muitas vezes complexa na área, não seguindo tendências facilmente 

identificáveis justificam esta dificuldade. Além disto encontramos pouca 

disponibilidade de estudos básicos desenvolvidos para orientar a 

amostragem e a análise de dados para estas situações. 

Este estudo foi conduzido com o objetivo de definir a melhor estratégia 

de amostragem e análise de dados para alglll'lS parâmetros que são utilizados 

em estudos de ciclagem de nutrientes num remanescente de vegetação natural 

situado no oeste do Estado de São Paulo. Para isto foi.selecionada uma 

área de 500 por 200m (10ha) na parte central de um remanescente de uma 

floresta mesófila semidecidua de área total de 30ha, localizada no 

Mlmicipio de Pindorama (SP) nas coordenadas 48º 55'W e 21 º13'S. ?10s 

atributos estudados foram: produção de serapilheira, precipitação 

interna, quantidade e COITQ?Osição da serapilheira acumulada sobre o solo 

e atributos químicos e granulométricos do solo em três profundidades . 

. ��
:. 
valores de produção de serapilheira apresentaram elevado coeficiente

de variação, sem tendência definida de distribuição no espaço. Entretanto, 

houve evidências de dependência espacial em escala menor do que a escala 
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mínima considerada neste estudo ( 7m) , provavelmente de poucos metros, 

comparável à distância entre árvores. Para a sua determinação não é 

necessário considerar a posição das observações e os coletores podem 

ser distribuídos, casualmente, no maior número possível e sua 

redistribuição periódica, ao acaso e a curta distância, pode reduzir o 

efeito da dependência espacial. 

O coeficiente de variação da precipitação interna foi pequeno. A 

dependência espacial entre os valores não ocorreu ou foi pouco evidente 

e a correlação entre os eventos foi pouco significativa. Para a sua 

quantificação quarenta coletores distribuidos casualmente na área, sem 

necessidade de redistribuição periódica, são suficientes. 

A quantidade total de serapilheira acumulada sobre o solo e dos 

elementos contidos nela apresentaram coeficientes de variação elevados e 

os valores se distribuíram ao acaso no espaço. Os teores dos elementos na 

serapilheira acumulada apresentaram coeficientes de variação mais baixos 

e a dependência espacial foi peculiar para cada elemento. A amostragem 

para a determinação da quantidade de serapilheira deve ser distinta da 

amostragem para a avaliação dos teores dos elementos contidos nela sendo 

que, no primeiro caso não há necessidade de localização dos pontos e é 

necessário um grande número de amostras e no seglllldo um menor número de 

amostras de localização conhecida deve ser considerado. 

A amostragem para a análise de atributos químicos não pode ser a mesma 

para as diferentes profundidades do solo. As amostras superficiais 

apresentaram dependência espacial a pequenas distâncias, relacionada, 

provavelmente, à presença de determinadas árvores ou grupamentos de 

árvores. O coeficiente de variação da camada superficial foi maior do que 

em· subsuperficie, com exceção da saturação por bases e pH, que se 

apresentaram valores menores na superfície, fato atribuído ao processo de 

biociclagem de elementos. As amostras das camadas mais profundas, 

apresentaram dependência espacial a distâncias maiores, indicando que 

-h?!fVe um controle do material de origem, posição no relevo ou dos

processos pedogenéticos sobre a variabilidade. Na coleta de amostras

superficiais é importante verificar a localização dos pontos de amostragem
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em relação às mudanças da cobertura vegetal da área devendo a coleta de 

amostras ser feita em várias transações curtas com intervalos amostrais 

de poucos metros. A coleta de amostras das camadas subsuperf iciais também 

deve ser espacialmente referenciada, mas tomada em transeções ou malhas 

com distâncias maiores cobrindo toda a área. A coleta de amostras 

compostas não possibilita o estudo da relação dos atributos quiinicos do 

solo com a dinâmica superficial ou posição no relevo e material de origem. 

A análise de um número maior de amostras dos elementos de maior 

coeficiente de variação é recomendável. O fósforo foi o elemento de maior 

dificuldade de estudo. A estratégia de amostragem para determinações 

granulométricas pode ser semelhante a dos atributos quiinicos. 
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SOIL, BIOLOGIC AND CLIMATIC DATA SAMPLING AND 

ANALYSIS IN A REMANENT FOREST IN PINOORAMA 

CITY, SÃO PAULO STATE. 

Author: GERD SPAROVEK 

Adviser: Dr. OTÁVIO ANTONIO DE CAMARGO 

SUMMARY 

Séulpling of soil, biological or micro climatic attributes in 

tropical forests, which are characterized by a high diversity of species 

is, at least, a difficult affair. The high spatial variability usually 

different for each single attribute and its usual complex distribution in 

the area not following easily identifiable tendencies can explain these 

difficulties. Despite of this fact, there are few basic studies developed 

to guide sampling and data analysis for these situations. 

This study has the objective to define the best sampling strategy and 

data analysis for some parameters frequently used in nutrient cycling 

studies in a natural vegetation remanent in the West of São Paulo State 

(Brazil). Therefore an area of 500 to 200m (lOha) in the center of the 

remanent forest of total area of 30ha located in Pindorama, São Paulo 

State (48º 55'W e 21 º 13'S) was selected. The attributes selected were: 

litter fall, throughfall, aJOOUl'lt and litter composition and chemical and 

textura soil attributes at three depths. 

Litter fall values had a high variation coefficient, with no defined 

tendency of spatial variation. Although, there are evidences of spatial 

dependency of variability in a scale below the minimum considered in this 

study (7m), probably of a few meters, conparable to the distance between 

trees. For litter fall determination it is not necessary to consider the 

position of sampling. The collectors can be randomly distributed in 

greatest number as much as possible, and its periodic, randorn and short 

distance redistribution can reduce spatial variabil:ity ... 

Throughfall variation coef f icients were small. Spatial dependency Wa$S:-. 

not observed and correlation between events was not significant. In order 

to quantif y throughf all f orty collectors distributed randomly in the area 
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with no need of periodic redistribution are sufficient. 

The total amount of litter and its element content had very high 

variance and no spatial dependency. The rate of elements in the litter had 

lower variance. Spatial dependency of element rates was peculiar to each 

one. Sampling for litter amount estimation is different as for litter 

element rate estimation. Amount estimation do not need to be spatially 

referenced and a big number of determinations are needed, and, element 

rate estimation can consider a smaller amount of spatially referenced 

samples. 

Sampling of soil attributes can not be the sarne for all depths. SUrf ace 

samples had spatial dependency within short distances, related probably 

to specific trees or group of trees. Variance was higher at the surface, 

with exception of base saturation and pH, which were more homogeneous at 

surface, probably due to biocycling of elements. SUb surface samples had 

spatial dependency in longer distances, indicating a variability 

controlled by parent material, landscape position or pedogenic processes. 

The position of the sample in relation to vegetation cover was important 

for surface sampling. Short transects with sampling interval of a few 

meters are recommended. SUbsurface samples must also be spatially 

referenced, but with transects or grids of longer distance covering the 

whole area. Colqposed samples do not allow the understanding of the 

relation of chemical properties with surface dynamic processes or 

landscape and parent material. The analysis of a greater number of samples 

from the elernents with higher variance is recommended. Phosphorus was the 

element most difficult of studying. Sampling for soil texture analysis can 

be the sarne as for chemical analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico do traballx> 

A idéia inicial do trabalho foi formar um banco de dados a respeito da 

ciclagem de nutrientes num remanescente de vegetação natural da região 

Oeste do Estado de São Paulo. Esta região foi escolhida por ser muito 

representativa do Estado, abrangendo, aproximadamente, um terço de sua 

área e onde ocorrem solos derivados dos sedimentos do Grupo Bauru. A 

atividade agrícola intensiva é relativamente recente. O ecossistema 

agrícola, principalmente as lavouras, apresentam certa fragilidade 

relacionada à elevada suscetibilidade à erosão das terras. o 

empobrecimento dos solos devido à erosão é bastante conhecido levando ao 

decréscimo do rendimento das culturas, à não sustentabilidade do sistema 

de produção e, principalmente à sérios problemas ambientais. As 

referências sobre este problema são antigas. GROHMANN & CATANI (1949) 

descreveram o empobrecimento dos solos causado pela cultura algodoeira 

avaliado na Estação Experimental do Instituto Agronômico em Pindorama 

(SP). O efeito a médio e longo prazos da erosão e outras ações antrópicas 

poderia ser melhor compreendido se colli)arado ao comportamento de um 

sistema pouco ou não perturbado. A comparaçã� da dinâmica de rrutrientes, 

água e fluxo energético do sistema não perturbado, com os diversos 

sistemas agrícolas poderia contribuir para a sua CQII\Preensão, 

principalmente no que se refere a inq:>actos e alterações ocorridos ou que 

irão ocorrer. Nesse contexto, a primeira idéia sobre um plano de trabalho 

fof- estudar a ciclagem de nutrientes numa mata da Estação Experimental de

Pindorama do Instituto Agronômico. 

Entretanto, uma floresta com alta diversidade de espécies, apresenta uma 
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variabilidade de seus atributos muito maior do que os sistemas agrícolas 

(GOLDIN & LAVKULICH, 1988; LLOYD & MARQUES, 1988; BõTCHER & STREBEL, 1988b 

e BõTCHER & STREBEL 1988c) , o que pôde ser constatado pela simples 

observação da área. Este fato levou a wna certa insegurança no que diz 

respeito ao melhor delineamento experimental visando a amostragem dos 

parâmetros normalmente analisados nos estudos de ciclagern de nutrientes, 

como, teor de nutrientes no solo e na serapilheira acumulada, produção de 

serapilheira e precipitação interna. Em consulta à bibliografia 

especializada e a alguns pesquisadores do assunto, as dúvidas quanto à 

melhor maneira de amostrar a área foram apenas parcialmente esclarecidas. 

Isto deveu-se principalmente ao fato de: 1) as florestas do hemisfério 

norte, intensamente estudadas e com vários trabalhos específicos sobre 

amostragem, apresentarem menor diversidade de espécies do que as florestas 
' ·.• 

. 

tropicais e subtropicais do hemisfério sul, dificultando assim, a 

aplicação das técnicas de trabalho e amostragem desenvolvidas para aquelas 

condições; e 2) a quantidade de estudos básicos sobre variabilidade 

espacial e técnicas de amostragem em florestas tropicais ser muito 

pequena. 

Frente a esse novo quadro decidiu-se alterar o objetivo inicial do 

trabalho, desenvolveu-se uma primeira fase, na qual algtmS parâmetros 

simples que são utilizados em estudos de ,ciclagem de nutrientes corno 

precipitação interna, produção de serapilheira, quantidade e composição 

da serapilheira acumulada sobre o solo e atributos do solo, seriam 

avaliados quanto a sua variabilidade e melhor estratégia de amostragem. 

Com isso, o delineamento experimental ideal para parâmetros de 

determinação mais difícil corno composição química da precipitação interna, 

composição da solução do solo, perdas por lixiviação, perdas por 

escorrimento superficial poderia ser melhor definido. Os dados coletados 

nesta primeira fase já formam parte do inventário de registros que 

caracterizarão o sistema não perturbado. 
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1.2 Objetivo e hipótese 

O objetivo do trabalho é quantificar a variabilidade de diversos 

atributos do solo, biomassa e quantidade de precipitação interna do : 

remanescente florestal da Estação Experimental de Pindorarna (SP), do 

Instituto Agronômico do Estado de São Paulo ( IAC). Com isso pretende-se 

contribuir para a definição do delineamento experimental para a amostragem 

e análise de dados capazes de avaliar de forma segura, precisa e econômica 

ambientes semelhantes de estrutura de variação complexa. 

O ambiente agrícola e as florestas apresentam diferenças marcantes em 

muitos aspectos: 

Aabiente agricola Floresta tropical 

Solo: o solo sofre diversas formas de Solo: numa floresta, os processos de 

homogeneização durante a sua · utilização ho11ogeneiza910 do solo ara profundidade slo 

agricola, cono o preparo do solo, a adição da 

grande quantidade de nutrientes e matéria 

orgllnica em área total e a renoçlo da caaada 

superficial de maior variabilidade pela erosão. 

Cano conseqüência, tem-se UII perfil do solo 

uis ho1110g8neo, principalllante, na camada 

auperficial. 

Aabiente biológico: ambiente biológico de baixa 

diversidade, constituido nornalllente de poucas 

espécies muito homogêneas. Coa isso os 

atributos relacionados ao ambiente biótico ou 

fortemente relacionados a ele, devem apresentar 

estrutura de variação pouco complexa. 

menos intensos e dependente■, 

exclusiva111ente, da dinbica natural da 

,rea coao da queda localizada de arvores e 

conseqüente exposiçlo à superficie de 

caaadas aais profundas do solo • da açlo 

biológica. As adie;:�•• sofridas 

••rapilheira fU precipitat;ao interna slo

auito variaveis de local para local. Con

isso o solo, principalaente as c:amadas

uis influenciadas pelos processos 

atuantes na dinbica superficial, 

apresentam estrutura de variaqlo complexa. 

Aabiante biológico: ambiente biológico de 

alta diversidade em esJ>'cies de grande 

heterogeneidade. A estrutura d• variaçlo 

dos atributos dependentes de interac;:�•• 

con o a.biente biológico deva ser 

coaplexa. 

Os estudos realizados em florestas e sistemas agrícolas, normalmente têm 
·., 

objetivos distintos, o que por si só faz com que o delineamento

experimental e análise de dados devam ser específicos para cada caso.
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Ambiente agrioola: Comparação de Floresta tropical.: A caracterização 

tratamentos e estudos de causa e precisa da área de estudo, na sua 

efeito são freqüentes. Normalmente há condição natural, normalmente é 

necessidade de resultado numérico importante. Os estudos de causa e 

preciso. Quando o trabalho for efeito são menos usuais. A necessidade 

descritivo, como por exemplo no de obtenção de um valor exato, tuna

mapeamento de solos, a quantificação faixa de variação ou tuna estimativa da 

de parâmetros pode não ser feita em ordem de grandeza é dependente do tipo 

toda a área, sendo a mancha de solos de estudo. A dependência espacial e a 

caracterizada por um perfil modal. A distribuição normal das variáveis deve 

análise estatística normalmente é ser confirmada. Existem poucos 

clássica, supondo a distribuição trabalhos especif icos sobre 

normal das variáveis e sua delineamento experimental. 

independência espacial. A análise de 

variância e estudos de correlação são 

muito utilizados. As técnicas de 

amostragem e investigação já foram 

muito estudadas. 

Nesse contexto, as técnicas de amostragem e análise de dados empregadas 

em áreas agrícolas ou em florestas de menor variabilidade do hemisfério 

norte, que são, na maior parte, implantadas de forma regular e apresentam 

baixa diversidade de espécies, não se aplicam diretamente para a 

caracterização de florestas tropicais de alta diversidade e grande 

variabilidade. Neste caso devem ser empregados métodos de amostragem e 

análise de dados específicos para cada parâmetro a ser determinado e que 

sejam sensíveis aos componentes espacial e temporal de sua variabilidade. 

A metodologia adotada permitiu grande flexibilidade na análise de dados. 

Na discussão dos resultados foi apresentada a estratégia que seria adotada 

caso a amostragem fosse repetida, considerando que o remanescente em 

guestão seria caracterizado com a finalidade de comparação com outra área. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2 .1 Variabilidade espacial 

o pesquisador britânico R.A. Fisher publicou pela primeira vez em 1925

o livro "Statistical Methods for Research Workers", que foi reeditado onze

vezes (FISHER, 1950). O americano G.W. Snedecor também publicou um livro 

clássico, pela primeira vez em 1937 e pela quarta em 1946 (SNEDECOR, 1946) 

com o titulo de "Statistical methods". Estas duas obras e outras 

anteriores estabeleceram os principies e fundamentos da estatística 

experimental que são seguidos até hoje e que são largamente utilizados nas 

pesquisas agronômicas e ambientais. A independência espacial das anostras 

e a distribuição normal dos valores são condições básicas para sua 

aplicação. As variações naturais dos solos ou outros condicionantes do 

comportamento de alguma variável em estudo o rendimento de 1.m1a cultura, 

como exemplo, podem ser minimizados ou controlados por casualização e 

repetições. As análises de variância, chi-quadrado, regressão e correlação 

são muito utilizadas. A teoria assim desenvolvida passou a ser chamada de 

estatística clássica. 

No entanto, a independência espacial e distribuição casual da variância 

no espaço nem sempre é esperada intuitivamente. Espera-se, por exemplo, 

que os atributos do solo apresentem valores mais próximos se anostrados 

numa distância pequena do que amostras coletadas a grande distância 1.m1a

da outra. Com essa preocupação, KRIGE (1951) elaborou a base da teoria das 

variáveis regionalizadas ou geoestatistica. Posteriormente MATHERON ( 1963) 

estendeu e desenvolveu matematicamente esta teoria. Os trabalhos de Krige 

',. foram aplicados inicialmente para a estimativa do teor de minério aurífero 

na Af rica do SUl uma vez que os métodos da estatística clássica não 

previam bem esses teores por não considerarem a dependÉ�ncia espacial entre 



6 

valores. Essa teoria posteriormente foi aplicada · em outras ciências, 

particularmente na pedologia. Em muitos casos, essa ferramenta se nostrou 

valiosa, principalmente na previsão de valores. 

Com relação ao tipo de variabilidade que pode ocorrer em solo 

ARNOLD & WILDING (1991) afirmam que a variabilidade espacial ou telli)Oral 

sistemática dos atributos do solo pode ser mapeada. Por outro lado, a 

variabilidade casual pode ser apenas descrita pórque, neste caso, apenas 

a sua ocorrência pode ser prevista e não a sua localização. 

A maneira de avaliar a variabilidade é descrita de forma geral por 

UPCHURCH & EDMONDS (1991) que estabelecem que o Calli)O da estatística é 

dedicado à compreensão da variabilidade em populações e a utilização dessa 

compreensão para a sua comparação. A variabilidade pode ser dividida em 

duas grandes classes, casual e sistemática, sendo essa divisão baseada no 

tipo.de erro que produz a variação. A variabilidade sistemática é aquela 

que pode ser atribuida a uma causa conhecida, entendida e prevista. Por 

exemplo, as propriedades do solo variam sistematicamente em função da 

topografia, vegetação, clima e material de origem. Na estatistica clássica 

a variabilidade casual tem recebido maior atenção. Presume-se que â 

variabilidade sistemática pode ser controlada pelo delineamento correto, 

ou que ela seja constante em toda a área. Assim, a estatistica clássica 

presume normalidade, distribuição casual, variância uniforme e 

independência das observações, sendo que desvios dessas condições resul tarn 

em estimativas aproximadas. Complementando esta afirmação MEAD & CURNOW 

(1983) estabelecem que o pré-requisito básico para a utilização da 

estatistica clássica é a distribuição normal dos dados da população e a 

independência entre observações e que distribuições diferentes da normal 

devem ser ajustadas por transformações. 

Dessa forma, os estudos que lidam com variáveis que podem ser 

espacialmente dependentes e obedecer a urna distribuição de freqüências 

diferente da normal devem considerar não só a estatistica clássica, urna 

vez que a compreensão precisa de seu comportamento no espaço só pode ser 

obtida com uso de metodologias que consideram a posição espacial dos 

dados. 
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2.2 Estudos de variabilidade em florestas de regiões tropicais 
Como introdução a lm'I trabalho descritivo, BONELL et al. (1987) afirmam 

que existem poucos estudos sobre as propriedades hidrológicas dos solos 
em florestas tropicais. O estudo da variação de propriedades hidrológicas 
como condutividade hidráulica e fluxo superficial da água foi feito em 26 
pontos numa microbacia de 25, 7ha na Austrália com solos classificados como 
podzólicos vermelhos. A distribuição de freqü@ncias foi na maior parte 
lognormal. O estudo da variação dos dados foi feito agrupando-se os pontos 
de amostragem quanto à intensidade de infiltração e descrevendo as regiões 
onde ocorrem intensidades maiores ou menores. 

Realizando estudo bastante detalhado sobre a interceptação da chuva em 
florestas tropicais utilizando a estatística clássica, LLOYD & MARQUES 
Filho (1988) afirmam que parte da grande variação observada na porcentagem 
de interceptação de chuva (3 a 63%) não se deve a diferenças climáticas 
e de estrutura das florestas mas sim à variabilidade espacial relacionada 
a outros condicionantes, não considerada normalmente nos estudos. Os

autores concluem que a experiência dos inúmeros trabalhos realizados nas 
florestas temperadas que, normalmente, são plantações de uma ou poucas 
espécies, não pode ser diretamente aplicada às florestas tropicais. Em seu 
trabalho eles estudaram métodos de amostragem de precipitação interna e 
escorrimento pelos troncos numa floresta de terra firme próxima à Manaus 
(AM), na qual foram definidas 505 posições de amostragem numa área de 100 
por 4m, nas quais foram distribuídos 36 pluviômetros sorteando-se novas 
posições a cada semana. O escorrimento pelos troncos foi medido em 19 
árvores de diversos tamanhos. Os valores de precipitação interna 
apresentaram forte assimetria positiva, tendo sido transformados para os 
cálculos utilizando a raiz quadrada. o melhor delineamento experimental 
para a amostragem da precipitação interna foi a redistribuição de poucos 
pluviômetros sobre uma grande malha amostral. o escorrimento pelos 
troncos, representado em milímetros por milímetro total de chuva, 
apresentou um erro padrão entre a� medidas de 50%. Os autores apresentam 
a seguinte equação para calcular o erro da estimativa de precipitação 
interna ( ºr ) : 



onde: 

0 _ 2,2 [l+( 494 )O,S] 
" 

nm 

n=núrnero de pluviômetros 

m=nrlmero de vezes que eles são reposicionados 
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Aproveitando-se de urna situação em que a variabilidade natural era muito 

evidente e utilizando os métodos da estatística clássica, SCHAIK van &

MIRMANTO (1985) estudaram durante três anos a variação de estrutura e 

produção de serapilheira numa área florestal de 200ha na Sumatra. Nessa 

área havia sido verificada urna grande variação na idade e fertilidade dos 

solos. Ao longo dos oito niveis de terraço identificados na paisagem, 

foram distribuídos 106 coletores serapilheira produzida agrupados em oito 

parcelas. O material coletado foi separado em material foliar e não 

foliar. Os autores encontraram diferenças significativas entre os valores 

médios das parcelas para a queda de folhas e não significativo para o 

material não foliar, além de correlação significativa entre o valor do pH 

do solo e a serapilheira produzida. 

Como resultado de uma reunião técnica para discussão de metodologia de 

pesquisa, BREEMEN (1987) apresentou um modelo, para o estudo da ciclagem 

de nutrientes e água em florestas tropicais e áreas perturbadas. Para a 

coleta de dados, necessários para o modelo o autor sugere que em cada área 

de estudo devem ser feitas, durante quatro anos, as seguintes amostragens: 

precipitação interna com dez repetições e periodicidade semanal; umidade 

da serapilheira acumulada com dez repetições e periodicidade mensal; 

umidade do solo com quatro repetições em quatro profundidades, 

diariamente; textura do solo com dez repetições urna vez, teor de 

nutrientes e pH do solo com dez repetições, urna vez, e produção de 

serapilheira com quinze repetições e periodicidade semanal. Com objetivo 

semelhante, ANDERSON & INGRAN ( 1989), editaram um manual de métodos em 

fertilidade e p�ologia de solos tropicais no qual sugerem que a produção 

de serapilheira de árvores ou arb��?s seja medida a cada duas semanas e

que dez coletores devem ser posicionados ao acaso em cada parcela homogênea. 
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Ainda preocupados com metodologia para amostragem de florestas 
tropicais, HASE et al. ( 1985) , estudaram diversas técnicas de determinação 
da biomassa total numa floresta de terra firme próxima à Manaus (AM) em 
comparação com a coleta total da biomassa. A determinação do diâmetro de 
10% das árvores foi a estratégia que melhor estimou a biomassa total, 
associada ao menor custo de amostragem. 

Num trabalho clássico sobre precipitação interna em florestas tropicais 
JACKSON (1971), afirma que a maior parte dos estudos sobre interceptação 
e precipitação interna foram feitos em latitudes temperadas e que poucos 
foram conduzidos em condições tropicais. o autor discute dados obtidos 
numa floresta tropical ooda na Tanzânia. A precipitação interna foi 
medida com vinte pluviômetros distribuídos casualmente sobre uma malha de 
24 por 24m com registros de aproximadamente meio ano. A maioria dos 
registros referiu-se a apenas um evento de precipitação. A distribuição 
de freqfü!ncia não foi normal em 25% dos casos. O erro padrão da média foi 
usado para quantificar a variabilidade, sendo 15, 3% maior em termos 
relativos para eventos de menor�intensidade. O erro padrão da média, em 
valores absolutos, foi maior para as precipitações intensas. O número de 
pluviômetros necessários para reduzir o erro padrão da média para 5%, 
considerando uma precipitação média de 39, 5rmn, foi de 50, valor que 
aumenta muito no caso de eventos de maior intensidade. A estimativa de 
interceptação de eventos de intensidade extrema foi considerada como sem 
sentido devido ao erro padrão dessa medida ser muito elevado. O uso da 
mediana como valor central foi útil em muitos casos. O efeito de eventos 
isolados quando se considera dados médios de períodos maiores foi 
marcante. o autor afirma que, devido a grande variabilidade e complexidade 
dos valores de interceptação, o modo de análise dos dados pode afetar 
significativamente os resultados obtidos. 

Utilizando interessante metodologia, HARVEY et al. (1985) estudaram a 
variabilidade espacial dos teores de e, ·N e P no solo de uma floresta 
tropical na Nigéria 22 meses após a sua derrubada. A� áiriostras de solo 
foram coletadas em 32 locais em cinco períodos de forma hierarquizada, com 
distância de 2 e 10m e repetição no menor nível de distância. A análise 
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de variância hierarquizada foi utilizada para determinar a variabilidade 

espacial na área. A variância das repetições foi de 3 a 13% da variância 

total. A maior parte da variância encontrada .foi no primeiro nivel de 

distância para o e, N e s. O teor de P apresentou a maior variância entre 

o nível de distância de 2 e 10m. Os autores explicaram esse comportamento

diferenciado do P pela associação que esse elemento tem com o teor de

argila, que varia de forma semelhante na área. O carbono apresentou a

maior variância no primeiro nível de distância, atribuída à deposição

localizada de matéria orgânica.

Preocupados com a grande influência que a variabilidade espacial de 

atributos do solo poderia ter sobre o rendimento das culturas numa área 

experimental, TRAGMAR et al. ( 1987), estudaram seus atributos químicos e

o rendimento da cultura do arroz cultivado sobre uma floresta recentemente

desmatada num Haplortox na Indonésia. Para isto, foram coletadas 137

amostras, com diversas distâncias em várias direções na profundidade de

0-20crn numa parcela de 784m2 • Os valores do pH, Mg e Al trocáveis e

saturação por Al apresentaram distribuição lognormal. O coeficiente de

variação variou de 8% para--o teor de argila até 147% para o Ca trocável,

tendo sido quase sempre superior a 30%. A variância associada às

diferentes feições encontradas como áreas raspadas, com deposição de

cinzas, antigas leiras e outras foi relativamente pequena, atingindo no

máximo 28% da variância total, indicando que a variância dentro das

feições foi bastante elevada. A dependência espacial encontrada para os

parâmetros analisados em semivariogramas isotrópicos variou de 3,0 a 7 ,4m

sendo que o semivariograma do Ca não apresentou estrutura definida. Os

semivariogramas do rendimento do arroz apresentaram estrutura bem diversa

daqueles dos atributos do solo. Este trabalho deixou bastante claro que

a grande variabilidade dos atributos do solo sob floresta é um fator que

necessariamente deve ser considerado e especificamente analisados nos

estudos tanto de áreas sob floresta bem como de áreas recentemente

desmatadas.

Trabalhando em condições de clima semi-árido TiESSEN & SANTOS (1989) 

afirmam que estudos de ciclagem de nutrientes em condições tropicais 
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necessariamente devem considerar a variabilidade espacial. Eles estudaram 

a variabilidade espacial de área com vegetação de caatinga em Terra Nova 
(PE) logo após e um ano após a derrubada da vegetação. A amostragem foi 
feita em quatro transeções num total de 42 amostras além de algumas 
amostragens separadas determinando-se a CTC, Fe-ditionito, e, N e P; 
quantidade de cascalho e granulometria. A variabilidade do teor total de 
P foi pequena, indicada por um coeficiente de variação baixo, enquanto que 
o teor extraido por resina apresentou valores de coeficiente de variação
bem mais altos. O teor de C e N também apresentaram elevado coeficiente
de variação, devido à sua forte associação com o microambiente do solo,

já os teores de C, N e P resina mostraram-se distribuídos casualmente na
área. Os teores de P total e argila apresentaram dependência espacial.

Interessante notar que após um ano do desmatamento o coeficiente de
variação foi reduzido para muitos parâmetros.

Num estudo bastante detalhado sobre ciclagem de nutrientes em várias 
formações florestais do Panamá, GOLLEY et al. (1978) tiveram bastante 
dificuldéJ.de em definir o tamanho das parcelas e o número de amostras 
necessárias para caracterizar a área. Com relação à determinação da 

quantidade dos nutrientes no solo, os autores atribuiram esta dificuldade 
à complexa variação dos atributos tanto entre áreas diferentes bem corno 
dentro de cada área, admitindo até, que a amostragem adotada pode estar 
estimando de forma errada alguns elementos. 

2.3 Estudos de variabilidade em florestas de regiões tenperadas 
A primeira conclusão de LIKENS et al. (1977) de um trabalho muito 

detalhado e de longa duração sobre ciclagem de nutrientes numa microbacia 
hidrográfica com cobertura florestal nativa no nordeste dos EUA foi que, 

para estudos deste tipo, considerável atenção deva ser dispensada para a 
seleção do ecossistema a ser estudado bem como para a metodologia de 

· .. 
amostragem relacionada à localização e freqüência décoleta de amostras. 
Erros nesses critérios podem levar a desperdicios enormes de recursós e 
a conclusões errôneas motivadas pela multiplicação das imprecisões das

estimativas. 
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Em trabalho no qual a preocupação com o delineamento experimental e a 

análise de dados foi muito grande, COURTIN et al. (1983) determinaram a 

média e variância de propriedades físicas e químicas do solo de florestas 

recém plantadas em zonas biogeoclimáticas distintas em áreas próximas à 

Vancouver, além de determinar o número de amostras necessárias para 

estimar a média com diversos graus de confiabilidade. Para isto, foram 

coletadas 35 amostras ao acaso na profundidade de 0-30cm sorteando-se as 

coordenadas dos pontos de amostragem. Foram analisadas amostras simples 

e compostas das áreas a fim de determinar a variabilidade dentro e entre 

florestas. O valor do pH e dos teores de N e e mostraram a menor variância 

e os teores de P e Ca apresentaram a maior, sendo que, de maneira geral, 

a variância diminuiu com a profundidade de amostragem. O número de 

amostras para estimar a média com 10% de variação e 95% de probabilidade 

foi maior do que 100 na maioria dos casos, valor superior ao que 

normalmente é coletado. Os autores sugerem coletar um grande número de 

amostras e analisar apenas uma parte para aqueles atributos de menor 

variância ou trabalhar com amostras compostas. Além disso recomendam que 

estudos de variabilidade devem preceder estudos de correlação ou 

caracterização mais detalhada das áreas. Este trabalho evidencia 

claramente a importância do estudo da variabilidade dos atributos do solo 

em florestas, mesmo em condições de maior homogeneidade como são as 

florestas implantadas. 

Aplicando os métodos da estatística clássica e procurando relacionar a 

variabilidade espacial e temporal de atributos do solo em relação à 

posição no relevo, HAMMER et al. ( 1987) estudaram formações de Quercus 

alba, Liriodendron tulipifera e Vaccinium spp. em Crossville (TN/EUA). Na 

área predominavam ultissolos e inceptissolos e, em cada formação, foram 

analisadas doze parcelas de 2, 5m por 2, 5m colocadas lado a lado sendo cada 

parcela subdividida em 25 subparcelas de 0,5x0,5m. As subparcelas de 

variabilidade temporal foram amostradas mensalmente de forma casual e as 

de variabilidade espacial foram amostradas todas num único período. 

Amostral;. indeformadas foram coletadas nos três primeiros horizontes do 

solo e analisadas quanto a diversos atributos químicos. A análise de 
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variância dos dados transformados determinou a magnitude da variabilidade. 

A posição no relevo representada pelo topo, meia encosta ou baixada foi 

o fator mais importante que influenciou a variabilidade espacial. O topo

foi a posição de menor variância e a baixada a de maior. Nenhuma variável 

apresentou variação expressiva nas subparcela e apenas três entre parcelas 

ou no tempo. O horizonte A apresentou a maior variabilidade temporal sendo 

que o pH foi o atributo do solo que apresentou a maior variabilidade 

temporal e espacial. A origem dos solos e suas características 

morfológicas foram utilizadas para explicar as variações nos dados, 

sugerindo uma divisão geomorfológica como base para a subdivisão de áreas 

de experimentação. O conhecimento da morfologia e gênese dos solos e de 

sua din8mica de água foram importantes para explicar as interações entre 

os fatores analisados. Os autores sugerem que os métodos estatísticos 

devem ser utilizados em conjunto com a caracterização dos solos. 

Interessante notar que foi observado um comportamento semelhante da 

variabilidade espacial para os três horizontes morfológicos estudados, 

indicando que a quantificação de atributos químicos do solo sob florestas 

deva subdividir os horizontes pedológicos superficiais, não obedecendo 

necessariamente critérios rnorfogenéticos. 

Ainda utilizando a estatística clássica, DUIJSINGS et al. · ( 1986) 

avaliaram a variabilidade espacial em pequena escala, representada pelo 

coeficiente de variação, da quantidade e composição da precipitação 

interna numa floresta de coníferas na Holanda próximo à fronteira com a 

Alemanha. A precipitação interna foi medida em onze locais e o 

escorrimento de troncos em oito durante 26 períodos de duas semanas. A 

precipitação interna representou em média 76% da total e o escorrimento 

pelos troncos 2,5% sendo o coeficiente de variação médio para a 

precipitação interna de 15%. O coeficiente de variação da precipitação 

interna foi proporcional ao volume total de precipitação sendo que no 

verão seu valor foi maior do que no inverno. Os autores recomendaram pelo 
. 

\.'. 

menos nove coletores para se obter uma média anual confiável a úm. ·nível 

de 95% para o total de precipitação mas para a avaliação dos teores de P, 

H, Mn e K maior número de amostras seriam necessárias. 
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com a preocupação de determinar o número minimo de amostras necessárias 

para estimar a média de atributos do solo e usando os métodos da 

estatística clássica, McNABB et al. (1986) estudaram a variabilidade do 

teor de N e e do solo, sua densidade e teor de cascalho em seis florestas 

de coníferas em Oregon sob diferentes regimes térmicos e hídricos. Em cada 

uma foram coletadas vinte amostras ao acaso de 0-15cm de profundidade. Em 

quase todos os casos, vinte amostras foram insuficientes para estimar a 

média com erro padrão de 10% e probabilidade de 95%. Para estimar o C 

seriam necessárias em média 23 amostras, variando de 16 a 47. A densidade 

do solo foi o atributo de menor variabilidade, e o mais variável foi o N 

mineralizável. 

Em trabalho semelhante, ARP & KRAUSE ( 1984) estudaram os teores e 

quantidades absolutas de diversos elementos na serapilheira acumulada e 

sua umidade numa floresta mista no Canadá coletando amostras numa área de 

30 por 30m em cem parcelas de 3 por 3m. A serapilheira acumulada foi 

amostrada num quadrado de 25 por 25cm dentro de cada parcela. Os autores 

determinaram a média, desvio padrão, coeficiente de variação, número de 

amostras necessárias para estimar a média com erro de 10%, assimetria, 

curtose, histogramas de distribuição de freqfü�ncias e matriz de correlação 

entre os atributos determinados. O desvio padrão foi maior e o coeficiente 

de variação menor com o aumento do teor do elemento ou com sua quantidade 

absoluta sendo que o valor do pH apresentou os menores coeficientes de 

variação. A quantidade absoluta dos elementos mostrou maior variação do 

que seu teor, sugerindo dessa forma que, a amostragem para determinar a 

quantidade total de um elemento deve ser mais intensa do que para 

determinar seu teor. Nenhuma das variáveis apresentou distribuição normal 

sendo a distribuição de freqüências em geral positivamente assimétrica com 

coeficiente a assimetria maior do que zero e curtose acima de três. A 

maior parte das variáveis ajustou-se à distribuição gamma e os teores de 

e e N ajustaram-se melhor à distribuição beta. 

No intuito de comparar áreas cultivadas com 'floresta, GOLDIN & LAVKULICH 

(1988) estudaram a variabilidade das propriedades químicas e da-!'Âa.téria 

orgânica de solos com diferentes materiais de origem, com períodos de 
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cultivo distintos e sob florestas implantadas. Os solos sob floresta 

apresentaram coeficientes de variação maiores do que os cultivados para 

todas as propriedades sendo o P o elemento de maior variabilidade. 

Preocupados em isolar diferentes fontes de variação, BAATH & SõDERSTRoM 

(1982) estudaram a variação sazonal e espacial da biomassa de fungos numa 

floresta de coníferas na região central da Suécia. Foram comparadas 

durante três anos, áreas com derrubada e retirada da floresta, derrubada 

e permanência dos resíduos e sem derrubada, tendo sido o coeficiente de 

variação utilizado para estimar a variabilidade. O seu valor médio nas 

três áreas foi de 38%, não diferindo muito de uma para outra. Este valor 

foi considerado alto o suficiente para mascarar possíveis variações 

sazonais dos valores de biomassa de fungos. 

HOCKMAN et al. (1989), estudaram a variação dos nutrientes nas folhas 

de Abies fraseri [Pursh] Poir. numa floresta implantada na Carolina do 

Norte (EUA) e verificaram que para representar a média com 10% de erro e 

95% de probabilidade eram necessárias e;ete amostras para N, onze para P, 

catorze para K, quinze para Ca e quarenta para o Mg. 

Afirmando que os padrões de variação espacial em solos sob floresta são 

muito complexos e preocupados principalmente com a influência da vegetação 

sobre as propriedades do solo, RIHA et al. (1986), utilizando os recursos 

da teoria das variáveis regionalizadas, concentraram um estudo em três 

florestas plantadas no inicio dos anos 40 em Dryden (NY/EUA). Nessa área 

predominavam os inceptissolos rasos de aproximadamente lm de profundidade 

que anteriormente foram cultivados. Cada sitio florestal representou uma 

espécie homogênea plantada no espaçamento de aproximadamente 1,5 por 1,5m. 

Foram usadas transeções de vinte pontos distantes 4m com amostras 

indeformadas de três tamanhos para avaliação de variáveis associadas à 

estrutura do solo. Para a determinação de variáveis associadas à presença 

de árvores foi feita uma amostragem radial .. saindo do centro das árvores 
. � . .  

em intervalos de 30cm até 120cm de distância nas quatro direções_ ç
_ardeais

num total de vinte amostras por parcela. com o objetivo de detectar a 

variabilidade associada à presença de populações, foi amostrada uma 

transeção de 6m em intervalos de 5m passando por todos os sities. Segi.mdo 
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os autores, a variabilidade espacial de propriedades químicas do solo pode 

ocorrer em níveis ou escalas distintos. O primeiro nivel ocorre devido às 

diferenças na estrutura mesoscópica ou macroscópica do solo. o pH não 

apresentou diferença com o tamanho da amostra coletada e apresentou baixo 

coeficiente de variação enquanto o e e o Al apresentaram mudanças de 

valores em relação ao tamanho das amostras, indicando que a estrutura do 

solo afeta estas propriedades·sendo que os semivariogramas não mostraram 

dependência espacial de 20 a 360cm. A proximidade de árvores, em alguns 

casos, apresentou correlação significativa com as propriedades do solo 

apesar das amostras muito próximas das árvores tenderem a ser distintas 

das demais. O estudo de um semi variograma composto dos dados das três 

florestas foi eficiente para verificar a associação das propriedades com 

a presença de um ou outro tipo de vegetação tendo o pH e o e mostrado 

dependência da vegetação enquanto o Al não. 

Num estudo bastante detalhado e no qual houve a preocupação de comparar 

áreas cultivadas com áreas com vegetação florestal BoTCHER & STREBEL 

(1988a) denonstraram que a geoestatistica pode ser uma ferramenta muito 

importante na determinação da concentração de solutos no lençol freático 

em áreas cultivadas. Em seu estudo analisaram uma transeção de 61 pontos 

distantes de 0,5m tendo sido possível identificar dependência espacial 

entre as amostragens até 6m para o teor de Ca e condutividade elétrica. 

BoTCHER & STREBEL (1988 b) e BõTCHER & STREBEL (1988 e), compararam a 

variabilidade do teor de solutos no lençol freático em áreas cultivadas 

e sob floresta de coníferas numa área de podzol em Fuhrberg na Alemanha. 

Na área cultivada com milho, a amostragem foi feita numa transeção de 61 

pontos distanciados de O, 5m e foram analisados os teores de vários 

elementos na água do lençol freático. Os dados apresentaram distribuição 

normal ou as vezes lognorrnal tendo o alcance dos semivariograrnas sido de 

6 a 6,5m apresentando periodicidade de 12m para os teores de nitrato e 

sulfato. A dependência espacial interferiu nas análises feitas pela 

estatística clássica e usando a krigagem, que considera a dependência 

espacial entre amostras, foram necessárias 61 amostras para estimar a 

média com a mesma variação do que 136 amostras pelos métodos da 
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estatística clássica. Dessa forma, ficou evidenciado que pode-se reduzir 
a necessidade de amostras ou aumentar a confiabilidade dos dados usando 

a teoria das variáveis regionalizadas. A interpretação da dependência 
espacial e periodicidade foi baseada na forma de aplicação dos adubos, 
portanto devido a fatores extrínsecos à área. Na floresta a amostragem foi 
feita da mesma forma como na área arada e cultivada com milho tendo sido 
encontrada variância dos dados alta e a distribuição sempre normal. Os 
semivariogramas para sulfato, alumínio e pH foram nruito semelhantes entre 
si tendo o alcance sido de 1,7 a 3m, sempre menor do que na área arada, 
e a periodicidade peculiar para cada caso. Para o nitrato o efeito pepita 
foi alto e a variância aumentou linearmente sem alcançar um patamar, 
indicando uma tendência de variação numa escala maior do que a amostragem 
tendo a análise espectral mostrado várias periodicidades nos dados em 
diversas amplitudes de distância. A variação espacial dos dados pôde ser 
explicada por fatores intrínsecos, sendo a forma da copa o principal fator 
relacionado às diferenças encontradas. A análise geoestatistica mostrou 
grande poder em avaliar a relação entre as variáveis e comparar padrões 
de variação no espaço. Estas informações não puderam ser obtidas pela 
estatística clássica, que não foi sensível para estabelecer correlação 
significativa entre variáveis que mostraram ser espacialmente 
correlacionadas. 

Ainda avaliando propriedades hidrológicas do solo usando a teoria das 
variáveis regionalizadas, WILSON & LUXMOORE (1988) trabalharam no oeste 
do Tenessee (EUA) onde florestas vêm sendo usadas para o enterrio de lixo 
doméstico e industrial sem considerar, mui tas vezes, a sua aptidão 
hidrológica. O estudo da distribuição da taxa de infiltração, macro e 
mesoporosidade foi feito em duas áreas de 0,47 e 0,6ha sendo a primeira 

de udults profundos e a segunda de inceptissolos rasos. No solo profundo 
houve maior variabilidade na taxa de infiltração sendo que boa parte dos 
dados não tenha apresentado distribuição normal. Para o solo raso foi 
observada dependência espacial entre os pontos com alcarice de 15m, 
enquanto que no solo profundo o alcance foi de 4m, demonstrando ainda que 
existiu forte dependência do tipo de solo na variabilidade espacial. 
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Procurando definir a relação do teor de ions na serapilheira acumulada 
e na camada superficial do solo, BUNZL & SCHIMMACK (1989), estudaram o 

coeficiente de distribuição, � que representa a relação entre o teor do 
elemento adsorvido no material seco e na solução de equilíbrio de nove 
ions inorgânicos ao longo de uma transeção de cinqüenta pontos distantes 
3m numa floresta de Pinus silvestris de cerca de cinqüenta anos de idade 
no sul da Alemanha, sobre spodosol (FAO). A distribuição do valor� de 
muitos ions não foi normal e o valor do pH, perda por combustão da 
serapilheira e teor de césio no horizonte superficial do solo, também não 
apresentaram ajuste significativo à distribuição lognormal. Não foi 
encontrada correlação entre a distribuição dos valores � dos ions no 
horizonte superficial do solo e na serapilheira. Nesta mesma área, 
SCHIMMACK et al. (1979) identificaram valores anômalos de � ao longo de 
transeções que não foram considerados para o cálculo dos semivariogramas, 
a partir dos quais os autores classificaram a variação em periódica para 
Cd, Co, Zn, Ce e Sr; aumento e posterior diminuição da semivariância para 

--

Te; aumento e estabilização da semivariância para Ru; e sem estrutura de 
variação para I, Cs e pH. A variação periódica de alQlll'lS elementos foi 

associada à organização da floresta na forma de plantio regular com 
espaçamento de 4 a 5m. 

A dependência espacial dos atributos do solo no entanto nem sempre •é 
encontrada. WOPEREIS et al. ( 1988), estudaram a variabilidade espacial do 
teor de elementos pesados num sistema de amostragem hierárquica numa 
floresta de coniferas no oeste da França considerando uma área de um 
hectare. Os autores não encontraram estrutura de variação nos 
semi variogramas para nenhum dos elementos estudados. o número de amostras 
necessárias para determinar a média com erro de 10% com 5% de 

probabilidade foi de quatro para o CU, sete para Zn e Ni, dezesseis para 
o Pb e 121 para o Cd.

Adotando métodos da estatistica clássic?l, .. mas de forma bastante
'· 

eficiente para detectar variações no espaço, BRINGMARK (1989) determinou 
o valor do pH do solo em várias profundidades em 31 florestas de coniferas
no sul da Suécia. A autora adotou um sistema de amostragem em quadrantes
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com niveis de distância variando de 0,05 a 4,0m calculando a distribuição 

de freqüªncias das diferenças entre valores do pH em diversos niveis de 

distância. Houve um aumento praticamente constante da variação dos valores 

do pH de 0,05 a 4,0m, com dois patamares de menor variação entre 0,1 e 

0,7m e entre 1,5 e 2,5m. Até a profundidade de 1,0m as variações de pH 

foram igual às da superficie. A partir desta profundidade a camada sub

superficial variou mais, provavelmente devido à dinâmica do lençol 

freático. 

2.4 Outros estudos de variabilidade 

Num estudo bastante detalhado e elaborado especificamente para éste fim, 

PERRIER & WILDING (1986) compararam diversos métodos para estimar a 

variabilidade de atributos do solo e da produtividade numa área 

experimental cultivada com algodão, dividida em 1.280 parcelas de 

1,4x1,4m. Foram feitas análises de distribuição de freqüªncias, auto 

correlação e outras de correlação espacial como análise espectral, 

semivariograma e krigagem. Comparando todos os métodos na sua eficiência 

em quantificar a variabilidade da área, os autores concluem que cada 

método contribui de· urna maneira para identificar a variabilidade 

existente. A correlação espacial contribuiu com 10% das informações sobre 

a variabilidade, a análise espectral 10%, análise de probabilidades 10%, 

os semivariogramas 15%, a análise do tamanho minimo de parcelas em função 

do coeficiente de variação 15% e a krigagem 30%. Com base nisto, os 

autores recomendaram que as caracteristicas de cada conjunto de dados 

devem ser seng;>re consideradas, isto é, deve-se fazer \D1I grande número de 

análises para identificar qual traz mais informações. Conplementando, os 

autores afirmaram que a distância ideal entre cada amostra pode ser 

diferente para cada atributo da planta ou do solo e que o delineamento 

experimental deve constituir-se do mínimo de amostras necessárias para 

ter-se.9 melhor banco de dados para a análise estatística.

Num trabalho voltado para o estudo das propriedades físicas do solo e 

utilizando simultaneamente técnicas· de estatística clássica e 

geoestatistica SILVA (1988) avaliou a variabilidade da granulometria, 
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densidade das partículas e do solo, porosidade calculada e curva de 
retenção de água num Latossolo Roxo intensamente cultivado do Centro 
Experimental do Instituto Agronômico de Campinas (SP). Foram coletadas 
amostras em uma área de 160x120m numa malha de 20x20m e a variabilidade 
foi determinada pela estatistica clássica através da média, desvio padrão, 
coeficiente de variação, número de amostras necessário para estimar a 
média dos dados, simetria e curtose e por geoestatistica utilizando neste 
caso o semivariograrna. A maior parte dos valores de coeficiente de 
variação foi abaixo de 10% e a distribuição foi normal em quase todos os 
casos. O número de amostras para estimar a média foi geralmente pequeno 
de urna a três amostras, apenas o silte apresentando valor de catorze 
amostras, levando a conclusão de que os atributos analisados apresentaram 
pouca variância na área. Não foi encontrada estrutura de variação nos 
semi variogramas acima de 20m de distância entre pontos, indicando a 
independência espacial dos valores. 

Preocupados com métodos de determinação de nuclideos no solo, BACHHUBER 
et al.- (1987), estudaram a variabilidade da concentração ativa do 137cs
numa área de 150x100m no oeste da Alemanha num alfissolo cultivado com 
trigo. As amostras foram coletadas em duas transeções nas diagonais da 
área, sendo a distância média entre os pontos de amostragem de 3,6m. Os 
autores representaram os valores numéricos da concentração ativa do 137cs
ao longo das diagonais e observaram a ocorrência de valores distintos ou 
anômalos. Os valores foram ordenados ao longo das transeções de forma 
casual centenas de vezes e foi calculada para cada ordenação a diferença 
média entre os vizinhos. As diferenças médias ordenadas geraram urna função 
de probabilidade que foi conparada à distribuição normal. O resultado 
indicou que a diferença média entre vizinhos, observada nas duas 
transeções foi essencialmente casual, apesar dos valores não serem 
normalmente distribuídos. Artificies como este podem ser extremamente 
úteis para a compreensão do comportamento da variabilidade. Nessa mesma 
área no entanto, BUNZL & SCH!�CK, (1988) e BACHHUBER et al. (1985) 
observaram, utilizando diversos métodos de análise estatística, grande 
variabilidade espacial e dependência espacial entre os coeficientes de 
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distribuição de outros elementos radiativos. 
Preocupados em definir um delineamento experimental eficiente, DAHIYA 

et al. ( 1984), estudaram a variabilidade espacial de propriedades químicas 
de um solo derivado de depósito de loess numa área agrícola de 10ha 
situada ao norte da Alemanha. O objetivo foi determinar a variação lateral 
e vertical, bem como a maneira mais econômica de amostragem e, para isto, 
foram coletadas cinqüenta amostras de terra, nas profundidades de 0-30, 
30-60 e 60-90cm, divididas em duas parcelas de 30 por 30m nas quais foram
determinados os teores de N03, K, Mg e e. Os autores calcularam a média,
variância, desvio padrão, coeficiente de variação, número de amostras 

necessárias para estimar a média e ajuste à distribuição normal. Os 
parâmetros avaliados, na sua quase totalidade, apresentaram distribuição 
normal, tendo apenas o teor de K apresentado distribuição lognormal em 
profundidade. A variabilidade do K foi maior do que a do N, tanto laterl 
como verticalmente e o teor de e foi o que apresentou a menor variação de 
todos os parâmetros estudados. O menor número de amostras necessárias para 
representar a média variou bastante com o elemento considerado e com a 
precisão desejada. Os autores recomendaram coletar um número diferente 
de amostras conforme a profundidade. Posteriormente, DAHIYA et al. ( 1985) , 
apresentaram um estudo sobre a dependência espacial dos dados discutidos 
por DAHIYA et al. (1984), no qual, eles calcularam o semivariograma das 
variáveis e fizeram interpolações por krigagern. Os semivariograrnas 
calculados para o N03 não apresentaram dependência espacial tendo o efeito 
pepita sido de 100% indicando que a distribuição dos valores de N03 foi 
casual em toda a área. Os semivariograrnas de K, Mg e e apresentaram 
dependência espacial tendo o ajuste sido linear para o K e Mg. A variância 
dos valores estimados pela krigagern foi menor do que a variância calculada 
pela estatística clássica, indicando que devido à dependência espacial 
esse valor foi superestimado. Como conseqüência, o número de amostras 
r1;�cessárias para estimar a média pela krigagem foi menor do que pela 
e�tatistica clássica. 

Concluindo, podemos afirmar que a variabilidade espacial dos atributos 
do solo e da biomassa em áreas com florestas, principalmente se forem de 
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grande diversidade de espécies, é elevada, complexa e distinta para cada 

atributo especifico ou conjunto de atributos. Por outro lado, existem 

diversas técnicas de amostragem e análise de dados que permitem conhecer 

esta variabilidade com maior ou menor grau de precisão. Dessa forma, a 

utilização de um ou outro delineamento experimental ou estratégia de 

amostragem e análise de dados, sem previamente se ter o conhecimento do 

comportamento do atributo de interesse, ou mesmo uma amostragem 

sistemática igual para todos os atributos, pode levar a imperfeições na 

sua caracterização e a erros de interpretação posterior. Para resolver 

questões desse tipo e elaborar estratégias de amostragem eficientes e 

exeqüíveis, são necessários estudos básicos, preocupados principalmente 

com este objetivo, sendo que estes são muito raros para as condições 

tropicais. 

2.5 OUtros estudos em florestas brasileiras 

Trabalhando em matas de galeria próximo a Cuiabá (MT), OLIVEIRA-FILHO, 

et al. (1990), procuraram associar a composição floristica a atributos 

químicos e físicos do solo. Os autores dividiram duas áreas de 30m2 uma

em vinte e a outra em doze parcelas e coletaram uma amostra de terra no 

centro de cada parcela na profundidade de 0-20cm. As diferenças 

florísticas das áreas foram atribuídas a diferentes condições de drenagem 

e fertilidade dos solos. 

MATTHES, et al. ( 1988) estudaram uma área de recreação em campinas ( SP) 

de aproximadamente 10ha chamada de Bosque dos Jequitibás. A coleta de 

amostras de terra foi feita nas profundidades de 10-20, 20-40 e 40-60cm. 

A amostragem foi feita ao acaso, coletando 17 amostras simples que 

formaram uma única amostra composta. Os autores concluíram que a floresta 

contribuiu para a matéria orgânica e os nutrientes do solo, não atribuindo 

estas adições a ações antrópicas na área. O fato interessante na 

metodologia adotada pelos autores é a não inclusão da camada de 0-lOcm de 

profundidade na coleta de amostras de solo, sendo esta a camada mais 

influenciada pela vegetação. 

Com o objetivo de realizar um estudo fitossociológico de uma área com 
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vegetação nativa na reserva estadual de Bauru (SP) e verificar a sua 
relação com atributos do solo, CAVASSAN et al. ( 1984) coletaram seis 
amostras ao longo das picadas abertas na área compostas de cinco 
subamostras na profundidade de 0-40cm. Os autores concluíram que a 
fertilidade do solo depende quase exclusivamente da matéria orgânica 
incorporada ao solo pela floresta. A espessura da camada coletada, maior 
do que a normalmente utilizada em solos cultivados, chama a atenção neste 
trabalho. 

BERTONI, (1984) estudou a composição floristica e a estrutura 
fitossociológica de uma floresta em Porto Ferreira (SP). A floresta foi 
dividida em cinco áreas distintas com base em fotografias aéreas. Na parte 
central de cada área foram retiradas cinco amostras de solo ao acaso nas 
profundidades de 0-20, 20-40 e 80 a 100cm. O autor compara os valores 
médios dos atributos quimicos e granulométricos e conclui que existem 
diferenças entre áreas. 

MEGURO et al. (1979) estudaram a variação da produção de serapilheira 
e da quantidade de serapilheira acumulada numa mata secundária de l0ha no 
Campus da "Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira" em São Paulo 
( SP) . Para a determinação da produção de serapilheira 24 coletores foram 
distribuidos ao acaso na área e as determinações foram feitas mensalmente 
durante um ano. A quantidade de serapilheira ac=umulada sobre o solo foi 
determinada em vinte pontos distri.buidos casualmente na área em duas 
épocas do ano. Em parcelas mais homogêneas GARRIDO & POGGIANI ( 1982} 
estudaram a variação de produção de serapilheira e seu teor de nutrientes 
em parcelas de várias espécies florestais. Para a coleta, feita em 
parcelas de 192m2 plantadas com espaçamento de 2 por 2m em Assis (SP), 
foram utilizados catorze coletores distribuídos ao acaso. 

Preocupada com a relação entre o teor de nutrientes nos solos e nas 
folhas de espécies arbóreas em duas matas mesófilas semideciduas em 

· . •  

Uberlândia no triângulo Mineiro, ARAúJô (1992} delimitou uma área de lha 
dentro de cada mata, na qual foram localizadas cinciii�nta parcelas de 
10x10m ao acaso. Nestas parcelas, foram coletadas amostras nas 
profundidades correspondentes ao horizonte A1 e A

3 
descrito anteriormente 
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numa trincheira nas profundidades de O a 8 e 8 a 65cm num caso e O a 7 e 

7 a 24cm no outro. o levantamento fitossocilógico foi feito e o teor de 

nutrientes nas folhas foi determinado para várias espécies. A autora 

concluiu que as diferenças floristicas e estruturais observadas nas duas 

matas deveram-se a diferenças na composição granulométrica e química dos 

solos. Apesar desta conclusão geral, não foi possível estabelecer de forma 

clara e precisa a relação entre o teor dos nutrientes no solo e nas 

folhas. Interessante notar que a serapilheira acumulada não foi 

considerada nos estudos e que partiu-se da suposição de que os horizontes 

do solo apresentavam espessura uniforme na área. 

PAGANO ( 1985) estudou a ciclagem de nutrientes, a composição floristica 

e fitossociologia de uma mata natural de 230ha em Rio Claro (SP). Nesta 

área foram coletadas três amostras ao acaso, compostas de quinze 

subamostras nas profundidades de 0-20 e 0-50cm abaixo da camada de 

serapilheira acumulada. Nestas amostras foram feitas determinações 

químicas. A produção de serapilheira foi determinada em 36 coletores de 

-- 100x100x15crn distantes 15cm da superfície do solo dispostos ao longo de 

picadas com distância aproximada de 170m entre coletores. O autor chega 

a conclusão que há equilíbrio entre mineralização e constUOO de matéria 

orgânica do solo e que a mineralogia predominante da fração argila do 

Latossolo Vermelho-Amarelo fase rasa e Latossolo Vermelho-Escuro orto, 

que, segundo o autor, provavelmente ocorrem na área é esmectitica. Tal 

conclusão evidentemente só pode ser fruto de um grave erro metodológico, 

provavelmente de interpretação dos resultados da análise de terra. O teor 

de vários elementos no solo foi considerado como variando desde valores 

muito baixos até muito elevados sendo que o P disponível senpre apresentou 

valores baixos. A produção de serapilheira média observada foi de 

8.643±134kg/ha, constituída principalmente por folhas. A serapilheira 

acumulada foi determinada pela coleta de seis a vinte amostras ao acaso 

n� área de 50 por 50cm, encontrando-se valores médios de 5. 713±980kg/ha. 

Com o objetivo de ca:r:acterizar os solos num estudo da fitossociologia 

do estrato arbóreo da floresta da reserva biológica do Instituto de 

Botânica em São Paulo (SP), VUONO (1985) sorteou dez pontos por área de 
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estudo coletando amostras nas profundidades de 0-20, 40-60 e 80-100crn e 
procedendo análises quimicas e granulométricas. Em praticamente todos os 
atributos analisados, ocorreram pontos com valores · anômalos, nruito 
distantes da média. Foram observadas também grandes diferenças em relação 
às profundidades amostradas. 

Apesar de ter observado diferenças entre os solos de uma mata de galeria 
na estação ecológica do Panga em Uberlândia (MG) e ter associado a essas 

mudanças à ocorrijncia de certas espécies vegetais, SCHIAVINI (1992) não 
dispunha de levantamento de solos detalhado da área. Assim, com a 
finalidade de caracterizar os solos na área de estudo, dividida em 
sessenta parcelas de 10 por 10m, o autor coletou, em cada parcela, uma 
amostra composta de tr@s amostras simples na proftmdidade de 0-20crn, 
procedendo-se análises granulométricas e quimicas. Os dados coletados 
foram utilizados para descrever as áreas denominadas pelo autor de dique, 
meio e borda, sem contudo conseguir relacionar as diferenças observadas 
com a vegetação. 

BERNACCI ( 1992) procedeu estudo f loristico e f itossociológico numa 
floresta de Campinas e com a finalidade de caracterizar os solos das cinco 
áreas de interesse foram coletadas amostras compostas de 3 amostras 

simples nas profundidades de 0-20, 40-60 e 80-100crn, que foram analisadas 
quanto aos atributos granulométricos e quimicos de rotina. O laboratório 
que procedeu as análises forneceu também a classificação taxonômica 
detalhada dos solos segundo EMBRAPA (1988) sendo este procedimento no 
minimo curioso, uma vez que esta classificação foi feita sem uma descrição 
de campo. O autor não conseguiu relacionar os dados de solos com os dados 
fitossociológicos. 

MARTINS (1979) estudou uma mata de 322ha localizada no município de 
Santa Ri ta do Passa Quatro ( SP) , propondo uma nova metodologia para 
descrição da vegetação. Para a caracterização dos solos foram coletadas 
quinze amostras distribuídas de forma casual nas profundidades de 0-20, 
40-60 e 80-lOO�m·procedendo-se análises quirnicas e granulornétricas. Os
resultados das análises foram utilizados para descrever a área quanto aos
teores dos elementos.
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RODRIGUES (1991) analisou detalhadamente um remanescente de vegetação 

natural às margens do Rio Passa Cinco em Ipeúna · ( SP) . Neste trabalho foi 
feita uma amostragem de solos sistemática, na forma de uma grade com 
pontos de amostragem distantes 2, 10, 20, 30 e 40m do rio tendo sido 
coletadas amostras simples nas profundidades de 0-5, 5-25 e 60-80cm bem 
como a serapilheira acumulada. Além da amostragem sistemática na forma de 
grade, foi realizado um levantamento detalhado de solos na área, seguindo 
os métodos tradicionais (EMBRAPA, 1979). O autor selecionou pontQª de 
amostra9_el!I e profundidades para a realização das análises quimicas e 
granulométricas, obtendo uma redução de 40% no custo das análises se 

conq;>arado ao custo da análise de todas as amostras coletadas. No tr.abalho 
são apresentados mapas de isovalor dos parâmetros quimices e 
granulométricos do solo e a sua relação com a vegetação. O autor concluiu 
que a avaliação das características edáficas de forma sistemática e o 
levantamento de solos foram imprescindíveis para a compreensão do 
gradiente vegetacional identificado na formação florestal estuda,®,. A 
profundidade de amostragem foi considerada importante, urna vez que foi 
observado um gradiente-elevado entre as amostras coletadas de O-Sem e 0-
25cm. 

Percebe-se na maioria dos trabalhos realizados em florestas uma 
preocupação para a caracterização dos solos. Entretanto, devido a urna 
estratégia de coleta de amostras muitas vezes inadequada, as informações 
obtidas sobre os solos, em grande parte dos casos apenas aparecem citadas 
sem relacionamento com a composição floristica ou mesmo com outros 
atributos da paisagem corno a posição no relevo. 

Nos casos em que a descrição dos solos foi feita de maneira mais precisa 
e adequada a uma condição de floresta, corno em RODRIGUES ( 1991), TRAGMAR 
et al. ( 1897 ) , RIHA et al . ( 1986 ) e COURTIN et al. ( 1983 ) e acima de tudo, 
no mesmo nível de sofisticação do inventário floristice, ela se tornou 
extremamente útil e valiosa para a conq;>reensão geral das relações 
existent�s \mtre o meio biológico e fisico. 
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3 MATERIAL E Mlt'J.'OOOS 

3.1 Descrição do local 

A área em estudo localiza-se dentro de uma mata de aproximadamente 

30ha da Estação Experimental de Pindorama, do Instituto Agronômico de 

campinas a qual tem área de 533ha e situa-se na região sul do rmmicipio 

de Pindorama (SP) nas coordenadas 48 º 55'W e 21 º 13'8. O limite na 

extremidade oeste é, em parte, o divisor de águas das bacia dos rios Turvo 

e Tietê, as altitudes variam de 498 a 594m e a litologia predominante são 

os arenitos do Grupo Bauru, do Cretáceo. Conforme a d.assificação de 

Koppen ( CRITCHFIELD, 1960) o clima enquadra-se no tipo Aw, definido como 

tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno sendo a 

precipitação média anual de 1.259mm, a temperatura média dos tr@s meses 

Figura 1 - Localização da área de estudo e das unidades 
(LEPSCH & VALADARES, 1976). 

de solo 
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de verão (dezembro, janeiro e fevereiro) de 23,8 ºC e a média dos tr@s 

meses de inverno (junho, julho e agosto) de 19, 3 ºC. Na área de estudo, os 

solos da parte alta pertencem à unidade Pindorama (podzólico vermelho 

amarelo, Tb, eutrófico, abrupto, A moderado, textura arenosa/média, fase 

relevo ondulado) e próximo à rede de drenagem, à unidade Concreção 

(podzólico vermelho amarelo, Ta, distrófico, abrupto, A moderado, textura 

arenosa/média, fase relevo ondulado) segundo LEPSCH & VALADARES. (1976). 

O mapa de solos da área de estudo e a sua localização na estação 

experimental é apresentado na figura 1. 

A mata não sofreu ação antrópica recente, uma vez que pelo menos desde 

a criação da Estação Experimental há 50 anos não há registros de 

perturbações. O remanescente florestal recebe a designação de Floresta 

Mesófila Semidecidua adaptada de RIZZINI (1976), que expressa melhor as 

caracteristicas climáticas dominantes na região. Essa formação florestal 
-

se caracteriza por apresentar um dossel irregular não perfeitamente 

continuo entre 15-20m de altura, com presença de árvores emergentes de até 

25-30m de altura, observando-se ainda a deciduidade concentrada na estação

seca em aproximadamente 20% das espécies. Na falta de um inventário

publicado mais detalhado sobre a composição floristica da área

apresentaroos uma listagem das espécies que se destacam na área conforme

estudos preliminares e corm.mi.cação pessoal de RODRIGUES, 1993.

As espécies que se destacam nos estratos de dossel e emergentes foram: 

Astronium graveolens Jacq. (gravatá), Croton piptocalyx M. Arg. 

(cambraia), cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze (jequitibá branco), 

Hymenaea courbaril L (jatobá), Cedrela fissilis Vell. (cedro), 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk ( maria preta) , casearia gossypiosperma 

Briq. (pau de espeto), Croton florib.mdus Spreng. (capixingui), 

Aspidosperma polyneuron Muell. Arg. (peroba), Miconia cimarnomifolia (D.e.) 

Naud ( jacatirão) , entre outras. 

Na condição de subdossel, as espécies de destaque são: Trichilia 

claussenii e. DC. ( catigua vermelho) , Zanthoxyllum riedelianum Engl. 

( mamica de porca), Trichilia catigua Adr. Juss. ( catigua) , Nectandra 

megapotamica (Spreng.) Ness (canelinha), Machaerium stipitatum (DC.) Vog. 
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(sapuvinha), Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. (bico de pato), 

Metrodorea nigra St. Hil (chupa ferro), Jacaratia spinosa (Aubl.) DC. 

(jaracatia), entre outras. 

No subosque, as espécies de maior destaque são: Galipia multiflora 

SCult. (mamominha lisa), Esenbeckia febrifuga (St. Hil.) Juss. ex Mart. 

( mamominha) , Blepharocalyx salicifolius ( Humb. Bonpl et KW1.th) Bug. 

( cambui) , Piper ama.lago ( Jacq. ) YW1.cker ( capeba) , coutarea hexandra 

(Jacq.) K. Schum (murta), Guetarada vibtm.oides Cham. et Schlecht, Randia 

armata ( SN. ) DC. ( limão bravo) , Rudgea jasminoides ( Cham. ) Huell. Arg. 

(café do mato), Solanum swartzianum Roem. et. Schult. (folha prata), Piper 

adW1.cum L. (erva de jal:x:>ti) entre outras. 

O perfil topográfico da área de estudo, onde foram localizadas as 

parcelas está representado esquematicamente na figura 2. 

Figura 2 - Perfil topográfico esquemático da área de estudo. 

3.2 Aloostragem e metodologia analítica 

3.2.1 Defini� dos locais de coleta.de amstras 

Ao todo foram distribuídos, de forma sistemática, 64 pontos para coleta 

de amostras na área procedendo-se, inicialmente, a subdivisão da área 

central da mata em 16 parcelas a cada 62,5m no eixo y e 100m no eixo x, 
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numeradas da parte alta para a parte baixa e da direita para a esquerda 

de 1 a 16 (Figura 3). Os valores numéricos representados nos eixos x e y 

das figuras 2 e 3 delimitam as parcelas. 
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Figura 3. - SUbdivisão da área central da mata de Pindorama em 
dezesseis parcelas identificadas numericamente com a localização dos 
pontos de amostragem (pontos). 

Dentro de cada parcela foram localizados quatro pontos de amostragem 

dispostos de forma a que os pontos 1-2 e 3-4 tivessem distância de 7m e 

que os conjuntos de pontos 1, 2 e 3, 4 tivessem entre si distância média 

de 25m, conforme representado na figura 4 para as parcelas 7 e 8. Ainda, 

a distância média entre as parcelas vizinhas foi de 80m. 

O procedimento adotado para a localização dos pontos seguiu a seguinte 

seqil§ncia: 

a) a partir do ponto central de cada parcela, identificado coroo ponto

1, sorteou-se uma das direções N, NE, E, SE, S, SW, W ou NW através de um 

programa de geração de caracteres aleatórios. Na primeira direção sorteada 

foi marcado o segundo ponto, ponto 2, distante 7m do ponto 1. A seguir, 
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Figura 4 - Localização dos pontos de amostragem das parcelas 
as distâncias entre eles 

7 e 8 e

nova direção foi sorteada a partir do ponto 2 e marcado novo ponto de 

amostragem a 25m do ponto 2, chamado de·ponto 3. A partir do ponto 3 foi 

localizado o ponto 4 distante deste 7m. COm isto, procurou-se espalhar 

sobre a área pontos de amostragem de forma a não concentrá-los, simulando 

um delineamento em blocos com coleta casualizada, e, ao mesrro tenv;,o 

permitir uma análise de variância hierarquizada e o cálculo dos 

semivariogramas. 

Como não se dispmiha de informações prévias sobre a variabilidade dos 

atributos de interesse na área, o número de amostras coletadas bem como 

a distância entre os pontos foram determinados por dados de literatura e 

pelos recursos financeiros e pessoais disponíveis. 

Os pontos de amostragem, a localização das parcelas e a saida do córrego 
• , , 

da mata, que constituiu o ponto externo identificável na ·paisagem, foi .. 
\' .. 

feita num papel milimetrado na escala 1:1.000. A partir do ponto externo· .... 

e seguindo as direções e distâncias já definidas e marcadas no papel 

milimetrado, procedeu-se caminhamento na área localizando os 64 pontos de 
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amostragem. As direções foram medidas com uma bússola e as distâncias com 

trena seguindo o procedimento normal de um levantamento topográfico, isto 

é, a partir de urna linha poligonal básica foram localizados os pontos de 

amostragem. O erro angular, estimado no local visando-se do último ponto 

da poligonal o primeiro e subtraindo-se a leitura feita da leitura 

esperada determinada no mapa, foi de 30' e o erro linear 8,4m. Este erro, 

se distribuído entre os 64 pontos de amostragem pode ser considerado 

aceitável para a precisão exigida nas análises geo-referenciadas que foram 

feitas, indicando que o uso de equipamentos simples, desde que usados com 

cuidado ( o tempo despendido para localizar os 64 pontos com bússola e 

trena contando com urna equipe de seis pessoas foi de cinco dias) , pode ser 

bastante útil. A localização mais exata dos pontos de amostragem foi feita 

posteriormente com uso de teodolito, sendo que as coordenadas utilizadas 

como referência espacial dos pontos nas análises foram as determinadas por 

este método. 

Procedendo-se desta forma para todas as parcelas assegurou-se urna 

amostragem sem nenhuma influência de decisão local e contando com três 

níveis hierárquicos de distância, estando os pontos 1-2 e 3-4 com 

distância média de 7m, os conjuntos de pontos 1,2 e 3,4 com distância 

média de 25 e entre parcelas de 80m. As estacas marcadas foram 

interligadas com fita plástica para facilitar a orientação nas diversas 

amostragens. 

Cabe urna observação a respeito da amostragem. Como as coordenadas dos 

pontos haviam sido definidas previamente, o que não é comum neste tipo de 

amostragem, não houve tendência na sua localização no caim;,o. A tarefa na 

área foi apenas achar o ponto e identificá-lo com uma estaca. A grande 

maioria dos pontos ficou em locais onde, provavelmente, não se coletariam 

amostras no caso de urna amostragem com tomada de decisão da localização 

dos pontos diretamente no campo. Invariavelmente, havia um arbusto com 

espinhos, um ninho de marimbondos ou um tronco que dificultava a tradagem ·· 

e, sempre, um local muito próximo muito mais aberto onde a coleta de 

amostras seria mais fácil. Não sabemos que influência a amostragem poderia 

ter nos resultados se fossem escolhidos apenas os locais próximos e mais 
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abertos, entretanto, acreditamos que isto poderia levar a uma subestimação 

da variabilidade espacial pela introdução de uma tendência de escolha 

desses locais. 

3.2.2 Parâmetros aoostrados e épocas de aioostragem 

Em cada ponto de amostragem foi instalado um coletor de produção 

de serapilheira e precipitação interna, conforme esquematizado na Figura 

5. 

• 

... 

Coletor de PAo�ll 
çJo J)E 5E-AAIJlth€Í 

cf, • o,64•

.. .. 

cf, • 0,13•

Funil coletor de prectpltaçlo 

Figura 5 - Esquema do coletor de produção de serapilheira e de 
precipitação interna instalado nos �ntos de amostragem. 

Uma tela plástica foi utilizada para a construção da armação externa e 

na parte superior foi fixado um arame grosso para manter o diâmetro 

constante. Toda a estrutura foi SU$tentada por estacas de madeira. Dentro 

dos coletores foi fixado um saco plástico furado no fundo com a finalidade 

de reter a serapilheira produzida. Lateralmente ao co}.etor, 

aproximadamente 3cm acima deste, foi fixado um funil plástico qu�, foi 

ligado a um reservatório plástico de 51 por uma mangueira, servindo de 

pluviômetro. o coletor foi montado no local o que facilitou sobremaneira 

o transporte do material para dentro da área. Os 64 coletores foram
' . 

montados em dois dias por uma equipe de cinco pessoas�
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As datas em que foram registrados os dados ou coletadas as amostras 

aparecem na Tabela 1. 
Tabela 1 - Período de coleta das amostras utilizadas para as análises ou 

registro de dados na mata da Estação Experimental de Pindorama (SP) 

Serapilheira produzida 

7/7/89 a 3/8/89 (julho) 
4/8/89 a 4/9/89 (agosto) 
5/9/89 a 7/10/89 (setembro) 

8/10/89 a 7/11/89 (outubro) 
8/11/89 a 7/12/89 (novembro) 
8/12/89 a 5/1/90 (dezembro) 

Precipitação 

interna 

28/8/89 

4/9/89 
18/9/89 

4/10/89 
6/11/89 
13/11/89 
22/11/89 
28/11/89 
15/12/89 
3/1/90 

Solo 

7/7/89 

Serapilheira 
acumulada 

7/7/89 

A serapilheira acumulada sobre o solo foi coletada num quadrado de 0,5 

por O, 5m (O, 25nf ) localizado a 2, Om na direção norte dos coletores. Neste 
mesmo quadrado, após a coleta da serapilheira, foram coletadas as amostras 
de solo nas profundidades de 0-5, 5-25 e 60-SOcm. Para a coleta da amostra 
de 0-5cm toda a terra do interior do quadrado foi raspada com uma faca, 
homogeneizada e retirada uma amostra. Este procedimento foi necessário 
para obter a terra necessária para as análises devido à baixa densidade 
do solo nesta camada e à grande presença de raízes. Nas demais 
profundidades, foi utilizado um trado holand@s procedendo-se a tradagem 

na parte central do quadro, coletando-se assim uma amostra sinples num 
único ponto. 

3.2.3 Metodologia analítica 

As amostras de serapilheira produzida foram secas em estufa a 60 ºC 
no local, logo após a sua coleta e pesadas posteriormente sem separação 
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de folhas, frutos ou galhos tendo sido os dados expressos em megagrama de 
matéria seca por hectare. 

A serapilheira acumulada sobre o solo foi seca em estufa a 60 º C e 
separada em duas frações por peneiramento: fração fina< 2,0mm e fração 
grossa > 2,0mm. As duas frações foram pesadas separadamente e os dados 
expressos em rnegagrama de matéria seca por hectare. Cada urna das frações 
foi submetida a análises químicas para determinação dos teores totais de 
N, P, K, ca, Mg, S, e Zn. O extrato para determinação do nitrogênio foi 
obtido por digestão sulfúrica e para os outros elementos analisados por 
digestão nitro-perclórica. O N foi determinado em serni-micro-Kjeldahl,__Q 
P por colorimetria do rnetavanadato, S por turbidirnetria do sulfato de 

. -

bário, K por fotometria de chama de emissão e Ca, Mg e Zn por 
espectrofotornetria de absorção atômica. A descrição detalhada dos 
procedimentos analíticos pode ser vista em MALAVOLTA et al. (1989). 

As amostras de terra foram secas ao ar e passadas em peneira de 2,0mm. 
A terra fina resultante foi submetida a análises quirnicas e 
granulornétricas. Foram determinados pH ffiO ( 1: 2, 5); teor de matéria 
orgânica (MO) por oxidação pelo ffiS04 e quantificação por colorimetria;
fósforo disponível (P) e teores de K+ , ca+\ Mg++, extraidos pela resina de 
troca iônica, sendo o P quantificado por colorimetria e o K, Ca e Mg por 
espectrofotometria de absorção atômica; teor de Al+++ (Al) extraido pelo 
KCl 1N e determinado por · titulação ácido➔base; teor de sot por 
turbidirnetria, teor de argila pelo método do densirnetro de Boyoucus e 
calculados os parâmetros T=capacidade de troca de cátions, V=saturação por 
bases e rn=saturação por alumínio na CTC efetiva. Uma descrição detalhada 
dos métodos analíticos empregados pode ser vista para o so, em VITTI 
(1989) e para as demais determinações em CAMARGO et al. (1986). 

A precipitação interna foi registrada procurando-se isolar eventos, ou 
pequenos períodos de chuva. Após o evento ou pequeno período de chuva, a 

· . ,  

quantidade de água contida nos reservatórios foi medida com uma proveta
graduada. . ·:._., 
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3.3 Estatística 

Para a análise dos dados foram determinados valores centrais, 

medidas de variabilidade, o ajuste à distribuição normal, análise de 

variância entre parcelas e hierárquica, valores em função da posição e 

a semivariância. Os procedimentos adotados são apresentados a seguir. 

3.3.1 Valores centrais 

Como valores centrais dos dados foram calculados os valores da 

média e da mediana. A mediana, designada pelas letras Md, é o valor

c:;entral ou a média dos valores centrais após os dados terem sido 

arranjados em ordem crescente ou decrescente. A média foi calculada pela 

equação: 

onde : 

X= média das amostras X 

x- Ex 
(1) 

n = número de registros de X 

O intervalo de confiança da média foi determinado pela equação: 

onde: 

onde : 

±Z • :X-µ (2) 
ª-z 

a� -
s 

{ii 

z = variável independente da equação de distribuição normal. No caso 

dos cálculos utilizou-se o valor Z=1, 96 representando conseqüentemente 

um nível de significância de 95% para a estimativa do intervalo de 

confiança da média 

x = média dos valores das amostras 

p = média da distribuição de freqü@ncia das médias 

o
1 

= erro padrão da média 

'· 



S = desvio padrão dos valores de X, equação (4) 

n = número de registros de X 
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A equação (2) resolvida paraµ calcula o intervalo de confiança da média 

dos valores amostrados com 95% de probabilidade (GILBERT, 1976). 

O número de amostras necessárias para estimar a média com certo 

intervalo de confiança foi determinado pela equação: 

n -

onde: 

z2 s2 

E2 
(3) 

n = número de amostras necessárias para estimar a média 

z = mesmo significado equação (2) 

E= erro máximo a ser aceito na média da distribuição de freqüência das 

médias. Para os cálculos utilizou-se 5 e 10% do valor da média das 

amostras (GILBERT, 1976). 

Os valores centrais foram calculados em planilha eletrônica programada 

para esta finalidade. 

3.3.2 Medidas de variabilidade 

COmo medidas da dispersão dos valores amostrados foram 

determinadas a variância, o desvio padrão. 

3.3.2.1 Variância 

A variância foi determinada pela equação: 

82 _ 
l: (X-X) 2 

n-1

onde: 

s2 = variância das arostras X

X= média das amostras X 

n = número de registros de X 

3.3.2.2 Desvio Padrão

(4) 

O desvio padrão foi determinado pela equação: 

onde: 



S. {s2. � !:(X-X)2

n-1

S = desvio padrão das amostras X 

s2 = variância das amostras X 

X= média das amostras X

n = número de registros de X 

(5) 

3.3.3 Ajuste à distribuição normal e lognorma.1
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A avaliação do ajuste dos valores amostrados à distribuição normal 

foi feita pelo método dos momentos utilizando os coeficientes de simetria 

e curtose e pelo teste x2 e o ajuste à distribuição lognormal foi 

verificado apenas pelo teste x2 · 

o coeficiente de simetria foi calculado pela equação:

onde: 

e _ 3 (X-Md) 
s 

s 

Cs = Coeficiente de simetria

X= média das amostras X 

Md = mediana das amostras X 

S = desvio padrão das amostras X 

(6) 

o coeficiente de simetria tem valor zero quando a distribuição dos

valores X é perfeitamente normal. Valores maiores do que zero indicam 

assimetria para a direita e valores menores do que zero indicam assimetria 

para a esquerda. Como valor critico do coeficiente de simetria foram 

utilizados -0,565<C
8
<0,565, conseqüentemente com nível de probabilidade 

de 5% (LMIDIM, 1988). 

A curtose reflete o grau de achatamento de uma distribuição de 
• ,, 

freqüªncias. O coefiéiente de curtose foi determinado pela equação: 
' . \'.-,. 

C - r (7) e 

o2 



onde: 
µ4 = momento central de quarta ordem 
a= variância 
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o valor do coeficiente de curtose é igual a 3 para a distribuição
normal. Valores inferiores a 3 indicam um achatamento da curva de 
distribuição e maiores urna concentração dos valores em torno dos valores 
centrais. Como valores críticos para o coeficiente de curtose foram 
utilizados 2,14<Cc<4,25, conseqüentemente com nivel de probabilidade de 
5% {LANDIM, 1988). O coeficiente de simetria e curtose foi calculado em 
planilha eletrônica programada para esta finalidade. 

O teste J foi determinado mediante a equação: 

T' (0-E) 2

X
2 

• �
E 

(8) 

onde: 
O= freqüência observada da variável X 
E= freqüência estimada pela equação de distribuição normal na mesma 

faixa de probabilidade de O 
A população de 64 amostras foi dividida em oito classes conforme 

sugerido por LANDIM ( 1988). A comparação dos valores da solução da equação 
( 7) com os valores de distribuição de probabilidade de x2 permite
estabelecer o nivel de significância do ajuste à distribuição normal.
Foram aceitos como significativos valores de probabilidade maiores do que
20% (DAVIS, 1973). o teste .;, foi feito no programa Statgraphics v. 2.6.

3.3.4 Análise de variância entre parcelas 

As quatro repetições de cada parcela foram comparadas por análise 
de variância ( teste F) , seguindo a Tabela 2, e a conparação das médias foi 
feita pelo teste de Tukey a 95% de probabilidade. 
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Tabela 2 - Parâmetros utilizados na análise de variância entre parcelas 
para a comparação dos valores das amostragens (GILBERT, 1976). 

Causas de variação 

entre parcelas 

entre repetições 

variação total 

o e:

Soma de 
quadrados 

SOp 

80a 

SOr 

80e,R,T = Soma dos quadrados 
respectivamente. 

Graus de Quadrado Teste F 
liberdade médio 

m-1 QMp 

N-1 01' 

N-1

das parcelas, repetições e total 

QMp ,R = Quadrado médio das parcelas e das repetições, respectivamente.
N = número total de observações. 
m = número total de parcelas. 

3.3.5 Análise hierárquica de vari8ncia 

A análise de variância considerando os níveis de distância médios 
de 7, 25 e 80m descritos no item 3.2.1 foi feita seguindo o esquema de 
cálculo apresentado na Tabela 3 conforme WEBSTER (1985). 

Tabela 3 - Parâmetros utilizados na análise de variância em níveis 
hierárquicos para a corcg;>aração dos valores amostrados nos niveis médios 
de distância de 7, 25 e 80m, conforme WEBSTER (1985). 

causa de 
variação 

80m 

25m 

7m 

total 

o e:

Graus de liberdade 

n1 - 1

n1 <ni - 1) 

n1 n2 (n3 - 1)

11i n2 n3 

Componentes do quadrado médio 

ni, ,2 e 3 = número de subdivisões dos ni veis hierárquicos de 80, 25 e 7m



respectivamente. 
s

2
1, 2 e 3 = componente da variância dos níveis hierárquicos de 80, 25 e
7m, respectivamente. 
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Os resultados da análise foram apresentados graficamente em porcentagem 
acumulada da variância total em cada nível hierárquico. As análises de 
variância foram calculadas pelo programa Statgraphics v. 2.6. 

3.3.6 Observação dos valores em função da sua posição. 

Com o objetivo de observar, de forma simples, os valores das 
variáveis amostradas em flmção de sua localização na área, foram 
construidos gráficos, tendo como variável independente as coordenadas X, 
Y ou Z expressas em metros e como variáveis dependentes os valores 
numéricos dos atributos determinados. Nestes gráficos também aparecem 
representados como linhas continuas os valores médios. 

onde: 

3.3.7 Semivariância 

A semivariância foi estimada pela equação (VIEIRA, 1983): 

N(h) 
. 1 r

Y(h)- 2N(h) L, 
i-1

(9) 

N(h) é o número de pares de pontos [z(xi), Z(Xj_�)] separados pelo vetor 
de distância h. Os cálculos foram feitos no programa PC-GEOSTAT. 

Com a finalidade de comparar mais facilmente variáveis de diferentes 
magnitudes, a semivariância foi dividida pela variância total dos valores 
das amostras, resultando a semivariância normalizada, conforme equação: 

Y(h) - y (h) . (9) 
s2 



42 

Um gráfico da semivariância 'tlh) em função do vetor h, é chamado de
semivariograma. Nos semivariograrnas calculados· foi considerado o valor 
médio do vetor h em todas as direções, mostrando uma série de valores 
discretos correspondentes aos valores de h aos quais, em alguns casos, foi 
ajustada uma função continua z*(h) que é chamada de função da 
semivariância sendo que utilizaram-se equações exponenciais ou esféricos. 
O ajuste a estas equações foi feito minimizando o quadrado médio dos 
resíduos utilizando o programa PC-GEOSTAT. 

Assumindo ·que exista uma dependªncia espacial entre os valores 
determinados de uma variável qualquer dentro dos limites de distância 
considerados no estudo, as observações feitas próximas umas das outras 
provavelmente terão valores mais próximos do que observações distantes. 
Desta forma, a diferença [ z ( xi ) , z ( xi +h ) ], isto é, a magnitude do vetor que 
as separa, decresce. O valor de 't quando h é igual a zero é chamado de 
efeito pepita ou C

0 
e representa a variância casual, abaixo do menor nível 

de distância considerado ou ainda reflete erros de medida. 
Com o aumento de h, o semivariograrna normalmente atinge um patamar de 

valor máximo e o valor h correspondente ao inicio do patamar é chamado de 
alcance do sernivariograma. Urna discussão detalhada sobre as equações 
apresentadas pode ser vista em VIEIRA (1983). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Serapilheira.produzida 

4.1.1 Estatística descritiva. 

Na Tabela 4 estão representados os valores médios e intervalos de 

confiança, o coeficiente de variação, o ajuste à distribuição da função 

normal e lognormal e o número de amostras necessárias para se obter uma 

variação na média de 10 e 5% dos seis períodos de registro da produção de 

serapilheira. 

o primeiro período apresentou urna produção média bastante inferior aos

demais, o segtmdo o maior valor e os últimos quatro períodos apresentaram 

valores semelhantes. Os valores médios observados foram muito próximos dos 

encontrados por SCHAIK & MIRMANTO (1985) numa floresta na Sumatra. PAGANO 

(1985) encontrou valores muito mais elevados com menor coeficiente de 

variação numa mata mesófila semidecídua de Rio Claro {SP). Os valores 

observados em povoamentos puros de várias espécies por GARRIDO & POGGIANI 

(1982) foram bem menores. O coeficiente de variação foi superior a 60% em 

todos os períodos, atingindo 157% no quarto período com um valor médio de 

88%. SCHAIK & MIRMANTO (1985) encontraram variações bem menores numa 

floresta na Sumatra, com erro padrão da média em torno de 7% em comparação 

com 20% observado neste estudo. Com exceção do primeiro período, não foi 

verificado ajuste dos valores à distribuição normal. No primeiro período 

e no quinto houve ajuste à função lognormal. 

o número de amostras necessárias para estimar a média com 10% de

variação variou de 108 para o período 1 até 685 para o período 4. 
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Tabela 4 - Valores médios e intervalos de confiança, coeficiente de 

variação, ajuste à distribuição normal e lognormal e número de amostras 

necessárias para se obter uma variação na média de 10 e 5% dos seis 

períodos de registro de serapilheira produzida. 

Período média lim.inf. lim.sup. cv 

1 julho 0,49 

2 agosto 1,46 

3 setembro 1,03 

4 outubro 1,00 

5 novembro 0,91 

6dezembro 0,93 

Mg/ha 

0,41 

1, 23 

0,85 

0,62 

o, 71 

0,74 

0,56 

1,69 

1,20 

1,38 

1,10 

1,13 

% 

62 

65 

68 

157 

88 

87 

Mo n
º 

n
º 

N LN a/e O, 1 0,05 

* * ns

ns ns ns 

ns ns ns 

ns ns ns 

ns * ns

ns ns ns 

108 155 

118 169 

130 187 

685 983 

216 309 

212 304 

Folhedo 1= queda de folhedo (Mg/hal de 7/7/89 a 3/8/89; Folhedo 2= queda de folhedo (Mg/hal de 4/8/89 

a 4/9/89; Folhedo 3= queda de folhedo (Mg/hal de 5/9/89 a 7/10/89; Folhedo 4= queda de folhedo (Ng/hal 

de 8/10/89 a 7/11/89; Folhedo 5= queda de folhedo (Mg/ha) de 8/11/89 a 7/12/89; Folhedo 6= queda de 

fÔlhedo (Mg/hal de 8/12/89 a 5/1/90 

lim. inf. = limite inferior da média com intervalo de confiança (icl de 951; lim. sup. = limite superior da 

média (ic=9SS); cv=coeficiente de variação; x 2 N=teste chi quadrado para distribuição normal; 1
2 LN=teste 

chi quadrado para distribuição lognormal; No a/e= ajuste à distribuição normal pelo método dos momentos 

(assimetria e curtosel; n' 0,l=número de amostras necessárias para estimar a média com 101 de variação; 

n' 0,0S=número de amostras necessárias para estimar a média com 51 de variação. 

4.1.2 Valores médios das parcelas 

Não foram verificadas diferenças significativas entre as parcelas em 

nenhum dos períodos de produção de serapilheira (Figura 6) e não foi 

--identificado um padrã� definido de variação no espaço, apesar de existir 

certa proporcioh.alidade entre os períodos. o coeficiente .de correlação 
o o . o o entre o 4- e o 6- período foi de 0,84 e entre o 3- e o 6- período O, 79, 

sendo em geral maior do que 0,5 e sempre significativo a 1%, indicando que 

pontos que apresentaram registros elevados num período, continuaram 
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apresentando registros elevados ao longo do tempo. Como não foi observada 

uma tendência definida de distribuição espacial dos valores na área como 

um todo, evidenciado pela diferença não significativa das médias das 

parcelas, pela elevada variância acumulada no primeiro nível de distância 

na análise de variância hierarquizada e ausência de estrutura definida dos 

semivariogramas, acredita-se que a dependência espacial seja de escala 

pequena. 

4.1.3 Representação dos valores nos eixos direcionais 

No primeiro período de produção de serapilheira, não foi observada 

nenhuma tendência definida de variação dos valores em relação aos eixos 

direcionais (Figura 7). Os valores se distribuíram numa núvem uniforme em 

torno do valor médio e nenhum valor com desvio muito grande foi observado. 

O segundo períodos diferiu do primeiro apenas pela ocorrência de um valor 

anômalo, com elevado desvio positivo. 

No terceiro período, o valor anômalo com elevado desvio positivo também 

ocorreu, e houve uma tendência de ocorrerem valores baixos serapilheira 

produzida no eixo y acima de 300m e no eixo z em cotas inferiores a Sm 

correspondendo à baixada. A ocorrência de composições. florísticas 

diferentes em dist intó\s posições do relevo foi relatada por SHIAVINI 

(1992) bem como alterações dos atributos do solo (HAMMER et al., 1987), 

fatores provavelmente associados a estas mudanças. Aspectos relacionados 

a biologia ou fenologia das ês?écies predominantes podem estar associados 

a variações sazonais de produção de serapilheira. outra hipótese é a 

ocorrência de um evento climático extremo, o que parece ser mais provável, 

pelo fato da tendência não ter se mantido nos demais períodos. No quarto 

período esta tendência não se manteve, apenas um valor anômalo, com desvio 

positivo muito grande foi observado. No quinto e sexto períodos novamente 

apareceram valores com desvios positivos elevados sem que tenha havido uma 

tendência definida de variação. 

A observação da distribuição dos valores não revelou nenhuma tendência 

bem definida em relação aos eixos x, y e z, com aparecimento de poucos 

valores anômalos com desvio positivo. 
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Figura 6 - Valores médios de serapilheira produzida das

parcelas (barras) e diferenças significativas

(Tukey 5%) indicadas por letras distintas.
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Figura 8 - Semi variância normalizada (pontos) e variância 

acumulada ( 1 inhas verticais) em função da distância 

da serapilheira produzida. 
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4.1.4 Semivariograma e análise hierárquica de variância 

Os semivariogramas dos seis períodos de produção de serapilheira e a 
análise de variância hierárquica não indicaram dependência espacial da 
variação ou comportamento cíclico (Figura 8). A semivariância normalizada 
distribuiu-se casualmente em torno de 1 e no nível de 7m a variância 
acumulada foi sempre muito alta. 

4.1.5 Análise global e delineamento recomendado 

Os valores de serapilheira produzida apresentaram elevado coeficiente 
de variação em todos os períodos, sem tendência definida de distribuição 

numa escala acima de 7m. A ausência de diferenças significativas entre 
parcelas e estrutura de variação dos semivariogramas, a variância em torno 
de 100% no nível de distância de 7m e a observação dos valores em relação 
aos eixos, confirmam a afirmação anterior. Entretanto, foram observados 
elevados coeficientes de correlação entre os períodos de amostragem, 
indicando que pontos de amostragem que apresentaram um certo valor de 
produção de serapilheira tendem a apresentar sempre valores semelhantes 
ou proporcionais. Devido a isto, acredita-se existir dependência espacial 
entre os valores de serapilheira produzida em escala menor do que a escala 
mínima considerada neste estudo (7m). Esta escala, provavelmente, deve ser 
de poucos metros, comparável a distância entre árvores. Uma determinada 
árvore provavelmente produz serapilheira de forma diferente de outra, 
sendo a maior parte da variância concentrada nesta escala. A deposição 
localizada de matéria orgânica também foi observada por HARVEY et ai. 
(1985) e utilizada para explicar as variações do teor de matéria orgânica 
do solo após a derrubada da floresta. 

Dessa forma, a determinação da produção de serapilheira da área como um 
todo não precisa considerar a posição das observações. Os coletores devem 
ser distribuídos ao acaso na área. Como o coeficiente de variação foi 

· . ,  

muito elevado, deve-se procurar trabalhar com o maior número possível de 
coletores. A redistribuição pe� td�ica dos coletores, por exemplo, uma vez 
por semana no caso de registros mensais, pode reduzir o efeito da 
dependência espacial a curta distância. Essa redistribuição casual dentro 
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da área não precisa ser a grande distância, bastando deslocar o coletor 

de poucos metros. Coletores portáteis e leves que podem ser montados no 

próprio local facilitam esse trabalho. 

4.2 Precipitação interna 

4.2.1 Estatística descritiva 

Na Tabela 5 estão representados os valores médios e intervalos de 

confiança, o coeficiente de variação, o ajuste à distribuição normal e 

lognormal e o número de amostras necessárias para se obter uma variação 

na média de 10 e 5% para os dez eventos de precipitação interna 

registrados. 

O volume da precipitação interna variou bastante nos diferentes eventos. 

O valor mínimo com média de 4, 1mm foi observado no segundo evento em 

4/9/89 e o máximo com média de 214,4mm no último evento em 3/1/90. o 

coeficiente de variação variou de 22 a 49% sendo seu valor médio de 35%. 

O erro padrão da média foi de 5 a 12% com média de 8, 7%, sendo este, menor 

do que o observado por JACKSON (1971) numa floresta da Tanzânia. O erro 

padrão da média, estimado pela equação proposta por LLOYD & MARQUES (1988) 

para 64 coletores em posição fixa é 8,3%, valor muito próximo do 

observado, 8, 7%. O coeficiente de variação encontrado por DUIJSINGS et al. 

(1986) numa floresta homogênea em clima temperado foi de 15%, um pouco 

menos da metade do encontrado neste estudo. Contudo o coeficiente de 

variação observado foi, na sua ordem de grandeza semelhante aos valores 

normalmente encontrados na literatura para florestas tropicais. 

Apenas o segundo e os últimos dois eventos apresentaram ajuste à 

distribuição normal. Com relação à distribuição lognormal, os eventos de 

4/10/89, 13/11/89 e 3/1/90 apresentaram ajuste significativo. O número de 

amostras necessárias para estimar a média com variação de 10% foi de 13 
· ,,

no evento de 18/9/89 até 66 em 6/10/89, com média 'de 37, sendo que as três
. 

\' .. 

maiores precipitações apresentaram os menores números de coletores 

necessários, contrariando as observações de JACKSON (1971). Os valores 

encontrados para o número de coletores necessários foram maiores do que 
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os recomendados por DUIJSINGS et al. (1986) para uma floresta homogênea 
de clima temperado. 

4.2.2 Valores médios das parcelas. 

Apenas em dois eventos foram observados diferenças significativas entre 
as médias das parcelas (Figura 9). No evento de 4/9/89 a parcela 6 

apresentou o maior valor e sua vizinha, a parcela 8, o menor. No evento 
seguinte, de 18/09/89, a mesma tendência se repete, isto é, o maior valor 
de precipitação ocorreu na parcela 6 e o menor na parcela 8 bem como a 
tendência geral de variação das outras parcelas nestes dois eventos foi 

semelhante. Nos outros eventos não houve variação significativa das médias 

e não foi possível identificar uma tendência muito definida de variação. 
A correlação entre os diferentes eventos, na maior parte dos casos, foi 
pouco significativa. Em apenas 13 das 45 combinações possíveis entre os 
eventos o coeficiente de correlação foi acima de 0,5. 

4.2.3 Representação dos valores nos eixos direcionais 
No primeiro evento (Figura 10), em 28/8/89, observou-se que diversos 

valores se concentraram muito próximos da média. Os valores com desvio 

maior em relação à média distribuíram-se casualmente e os desvios 
negativos foram mais freqüentes. No evento de 4/9/89, 4/10/89, 15/12/89 

e 3/1/89 nenhuma tendência definida de variação foi observada em relação 
aos eixos x, y ou z. No evento de 18/9/89 a dispersão dos valores foi 
maior no eixo y com valores inferiores a 350m ou nas cotas mais altas de 
z. Nos eventos de 13/11/89, 22/11/89, 28/11/89 e 6/11/89 aparece um valor
anômalo, com desvio positivo grande e repetiu-se em alguns casos a menor
dispersão dos valores nas cotas baixas. Dessa forma, parece haver um
controle sobre a variação da precipitação interna associado à posição no
relevo, entretanto, as variações a curta distância também são expressivas
·e casuais, dificultando assim isolar causas específicas de variação. Uma
provável distribuiçãb- distinta das espécies nas diferentes posições do
relevo ou alterações na arquitetura do dossel causem estas variações.
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Tabela 5 - Valores médios e intervalos de confiança, coeficiente de 

variação, ajuste à distribuição da normal e lognormal e número de amostras 

necessárias para se obter uma variação na média de 10 e 5% para os dez 

eventos de precipitação interna registrados. 

Evento 

d/m/a 

média lim.inf. lim.sup. cv 

28/8/89 25 , 5 

4/9/89 4, 1 

18/9/89 80,4 

4/10/89 31, 1 

6/11/89 36,9 

13/11/89 61, 3 

22/11/89 73, 9 

28/11/89 39,8 

15/12/89 192,8 

3/1/90 214,4 

mm % 

23,2 

3,7 

76, 1 

28,5 

32,5 

55,7 

65,9 

36,4 

179,4 

199,2 

27,8 

4,5 

84,8 

33,7 

41,3 

66,9 

82,0 

43,2 

206,1 

229,5 

37 

39 

22 

34 

49 

37 

44 

35 

28 

29 

d/1/a= data do evento dia/1ês/ano 

x2 x2 
Mo n

º 
n

º 

N LN a/c O, 1 0,05 

ns ns ns 

* ns * 

ns ns ns 

ns * ns

ns ns ns

ns 

ns 

ns 

* 

* 

* ns

ns ns

ns ns

ns *

* * 

37 

43 

13 

33 

66 

39 

55 

34 

22 

23 

53 

62 

19 

47 

95 

55 

79 

48 

32 

33 

lim. inf . = li■ite inferior da 1édia co■ intervalo de confiança (icl de 951; li1. sup. =li1ite superior da 

1édia (ic=951); cv=coeficiente de variação; 1
2 N=teste chi quadrado para distribuição nor11I; 1

2 LN=teste 

chi quadrado para distribuição lognor1al; No a/c= ajuste à distribuição nor1al pelo 1étodo dos momentos 

(assi■etria e curtosel; n' O,t=nú■ero de a■ostras necessárias para esti1ar a ■édia com IOS de variação; 

n' O,OS=nú■ero de amostras necessárias para esti■ar a 1édia com SS de variação. 
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4.2.4 Semivariograma e análise hierárquica de variãncia 

Apenas os semivariogramas dos eventos de 4/9/89 e 18/9/89 apresentaram 

alguma estrutura na distribuição da variância (Figura 11). Entretanto, o 
ajuste de uma equação esférica aos dados apresentou coeficientes de 
determinação baixo, 0,33 para o evento de 4/9/89 e 0,26 para o de 18/9. 
Apesar de ter sido pouco significativo, o alcance no primeiro evento foi 
de 52m e no segundo 91m, ambos com elevado efeito pepita. Os valores de 
variância acumulada da análise de variância hierárquica acompanharam a 
a tendência dos semivariogramas. Nos outros eventos a semivariância e a 
análise de variância hierárquica apresentaram valores flutuando em torno 

de 1 no primeiro caso e próximos a 100% no segundo mesmo nos níveis de 
distância pequenos. 

4.2.5 Análise global e delineaaento recomendado 

O número médio de registros de precipitação interna para estimar a média 
com 10% de variação foi de 37. Este valor tendeu a ser menor com o aumento 
da intensidade da precipitação. A análise de variância das parcelas não 
indicou nenhuma tendência muito expressiva, entretanto, a observação dos 
valores em relação à posição nos eixos x, y e z mostrou que nas posições 
mais baixas a variação dos valores de precipitação interna foi menor. Os 
semivariogramas e a análise de variância hierarquizada indicaram pouca 
dependência espacial, mas nos dois eventos em que foi possível ajustar um 
modelo esférico, o alcance médio foi de 72m e os coeficientes de 
correlação entre os eventos foram pouco significativos. 

Assim, houve uma fraca associação entre os valores de precipitação 
interna e a posição no relevo verificada pela observação dos valores e por 
um alcance pouco significativo dos semivariogramas em distâncias maiores, 
com grande predomínio uma distribuição uniforme da variância na área. 
Dessa forma, para quantificar a precipitação interna na área de estudo são 
necessários algo em torno de 40 coletores distribuídos casualmente na área 
sem nec�ss'idade de redistribuição periódica, registrando-se apenas sua 
posição no relevo. 
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4.3 Serapilheira aCU1111lada sobre o solo 

4.3.1 Estatística descritiva 

Na Tabela 6 estão representados os valores médios e intervalos de 

confiança, o coeficiente de variação, o ajuste à distribuição normal e 

lognormal e o número de amostras necessárias para se obter uma variação 

na média de 10 e 5% da quantidade de serapilheira fina e grossa acumulada 

e dos teores e quantidades totais de ca, Mg, K, N, P e S nessas duas 

frações. 

A quantidade média de serapilheira grossa acumulada foi maior do que a 

da fração fina. Os coeficientes de variação para a quantidade de 

serapilheira acumulada foram altos, ficando acima de 67% para todas as 

frações e o melhor ajuste à distribuição de freqüências foi lognormal. 

PAGANO (1985) determinou quantidades bem menores de serapilheira acumulada 

com coeficiente de variação também menor numa mata mesófila semidecfdua 

de Rio Claro (SP). 

Os teores de todos os nutrientes avaliados foram semelhantes nas frações 

fina e grossa, não sendo necessário dessa forma analisá-los separadamente. 

Os coeficientes de variação dos teores dos elementos foram mais baixos do 

que os da quantidade total de serapilheira acumulada bem como da 

quantidade total dos elementos contidos nela. O ajuste se deu melhor à 

distribuição normal e o número de amostras necessárias para estimar a 

média com 10% de variação foi máximo para o teor deca na fração fina (67 

amostras) e mínimo para o teor de N na fração grossa (6 amostras). As 

quantidades totais de nutrientes apresentaram coeficientes de variação 

muito elevados e se ajustaram melhor à distribuição lognormal. 

ARP & KRAUSE (1984) também observaram que o coeficiente de variação de 

teores de elementos foi mais baixo do que da sua quantidade total na 

serapilheira acumulada numa floresta mista do canadá. Os coeficientes de 

variação observados para os teores de ca, Mg, K, N e P · :foram mui to 

semelhantes aos observados neste trabalho. Os coeficientes de variação 

para a quantidade total dos elementos e quantidade de serapilheira 

acumulada no entanto foram mais baixos. Os autores também constataram que 
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os teores dos elementos e sua quantidade total não apresentam ajuste à 

distribuição normal. BUNZL & SCHIMMACK (1989) estudaram a variabilidade 

do coeficiente de distribuição que é a relação entre o teor do elemento 

adsorvido no material seco e em solução de vários fons inorgânicos na 

serapilheira acumulada numa floresta de Pinus no sul da Alemanha e 

observaram intervalos de confiança para a média semelhantes aos 

encontrados neste estudo. A variância da quantidade total de serapilheira 

acumulada, no entanto, foi bem menor. A distribuição de freqüências do 

coeficiente de distribuição da maioria dos elementos estudados foi 

lognormal. 

Assim, o número de amostras necessárias para determinar o teor dos 

elementos contidos na serapilheira acumulada com certa variação foi bem 

menor do que a necessidade de amostras para determinar a sua quantidade 

total ou a quantidade total dos elementos contidos nela. 

4.3.2 Valores médios das parcelas. 

Os valores médios das parcelas da fração grossa e total de serapilheira 

acumulada não apresentaram diferenças significativas entre si (Figura 12). 

A fração fina apresentou diferenças significativas entre valores médios 

tendo sido o valor máximo observado na parcela 12 e o mfnilOO na parcela 

4. Com exceção desses valores extremos, os valores intermediários se

igualam entre si. 

Os teores dos elementos ca, Mg, K, N e S não apresentaram diferenças 

significativas entre as parcelas na fração fina. Os teores de Ca, Mg, K, 

P e S na fração grossa e P na fração fina, apresentaram diferenças 

significativas entre parcelas. Entretanto, não houve uma coincidência 

nessas diferenças, isto é, as parcelas que apresentaram os maiores teores 

de Ca não foram as mesmas que apresentaram os maiores teores de Mg e K. 

As parcelas também não apresentaram diferenças significativas quanto aos 

teores totais dos elementos. 
-.. ... 
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Tabela 6 - Valores médios e intervalos de confiança, coeficiente de 
variação, ajuste à distribuição normal .e lognormal e número de amostras 
necessárias para se obter uma variação na média de 10 e 5% da quantidade 
de serapilheira fina e grossa e dos teores e quantidades totais de ca, Mg, 
K, N, P e S nessas duas frações. 

Parâmetro média lim.inf. lim.sup. CV x
2 

x
2 

Mo n º n º 

N LN a/e o, 1 o,os 

F 5,9 4,8 7, 1 81 ns * ns 184 264
G 9,0 7,5 10,5 69 ns ns ns 131 188 
T 15,0 12,5 17,4 67 ns * ns 127 182
CaG 2,48 2,35 2,61 21 * * ns 12 18 
CaF 1, 25 1,10 1,40 49 * · ns * 67 95 
MgG 0,25 0,23 0,26 21 ns ns * 12 17 

MgF o, 16 o, 15 . o, 17 35 ns ns * 34 49 
KG 0,21 o, 19 0,23 40 ns ns ns 45 65 
KF o, 12 o, 11 o, 13 34 ns ns ns 33 47 
NG 1,82 1,76 1,88 14 ns ns ns 6 8 
NF 1,24 1,14 1,35 36 * ns ns 35 51 
PG 0,07 0,06 0,07 26 ns ns ns 19 27 
PF 0,06 o,os o,o� 47 ns ns * 62 89 
SG 0,98 0,94 1 ,03 20 ns ns * 11 16 
SF 1,08 1,02 1,14 22 * ns ns 13 19 
CaT 309 249 368 79 ns * ns 173 249

MgT 32 25 37 78 ns ns ns 170 244 

KT 27 18 37 142 ns * ns 560 803
NT 241 198 283 71 ns ns ns 142 204 
PT 9,5 7,6 11,4 82 ns ns ns 186 267 
ST 15,2 12,8 17,5 62 ns ns ns 109 156 

F=fração < 2,0111 (Ng/hal; G=fraçio > 2 10111 (Ng/hali T=total (Ng/bal; CaG=teor de Ca (ll aa fração grossa; 
CaF=teor de Ca (SI na fraçlo fina; CaT=quantidade total de Ca lkg/ha).,,. SG=teor de 8 IPP•I 1a fraçlo 
grossa; SF:teor de S (pp1) na fração fina; ST=quantidade total de S (g/ha). 
111. inf ,:li1ite inferior da 1êdia COI intervalo de confiança (iç) de 951; li1. sup. = li1ite surrior da
11édia !ic=951); cv=coeficiente de variação; 1 2 N=teste chi quadrafo pará' distribuiçlo normal; 1 LN=teste
chi quadrado para distribuição lognor1al; No a/c= ajuste à distribuição normal pelo mêtod� do��o1entos 
(assi■etria e curtosel; n• O,t=n61ero de a1ostras necessárias para esti1ar a 1êdia co1 101 de ,ariaçio; 
n• O,OS=ndiero de a1ostras necessárias para esti1ar a 1êdia com SI de variação. 
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4.3.3 Representação dos valores nos eixos direcionais. 

A quantidade total de serapilheira acumulada não apresentou uma 

tendência muito definida de variação em relação aos eixos direcionais 

(Figura 13). Observou-se apenas a ocorrência de valores anômalos com 

desvio positivo muito grande, nos valores de y em torno de 380m. Com 

relação aos teores de Ca, Mg K observou-se o mesmo, isto é, pouca ou 

nenhuma tendência de distribuição definida na área, bem como na quantidade 

total de Se no teor de S na fração fina. O teor de S na fração grossa 

apresentou valores mais elevados com valores de y até 120m, distribuindo

se uniformemente em torno da média acima desse valor. A quantidade total 

de P não apresentou tendência definida de variação mas os teores de P na 

fração fina e grossa apresentaram-se mais elevados na região de y acima 

de 350m o que corresponde às cotas mais baixas de z. 

A observação dos valores indicou que a distribuição da maior parte dos 

valores não apresentou uma tendência facilmente identificável. Entretanto, 

os teores de alguns elementos, principalmente o P e o S ao contrário dos 

demais apresentaram tendências definidas de distribuição espacial, 

confirmada nos semivariogramas, e relacionada a intervalos de distância 

maiores, comparável à posição no relevo. A grande importância do P na 

ciclagem de nutrientes em florestas, amplamente discutida por GOLLEY et 

al. (1978), justificam que especial atenção deva ser dispensada para este 

elemento. 

A simples observação da distribuição espacial da quantidade total da 

serapilheira acumulada permitiu num remanescente de vegetação natural às 

margens do Rio Passa Cinco em Ipeúna (SP) a RODRIGUES (1991) explicar a 

ocorrência de determinados solos e espécies vegetais na área, auxiliando 

sobremaneira a compreensão das relações edáficas e florísticas existentes. 
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4.3.4 Se■ivariograaa e análise hierárquica de variância. 

A quantidade total de serapilheira acumulada e a quantidade total de 
elementos contidos nela não apresentaram semivariogramas com estrutura 
definida e a variância nos três nfveis de distância (7, 25 e 80m) foi 
sempre muito próxima de 100% (Figura 14). 

Já com relação aos teores dos elementos, foram observada algumas 
tendências. O teor de P na fração grossa e fina apresentou semivariograma 
com estrutura esférica e alcance de 440m para a fração grossa e 261m para 
a fração fina com coeficiente de ajuste acima de 0,9. Os valores de 
variância acumulada na análise de variância hierárquica acompanharam as 

tendências dos semivariogramas. A forte dependência espacial verificada 
para os teores do P na serapilheira acumulada, associada à tendência bem 
definida de sua variação ao longo da encosta distinguem-no dos demais 
elementos. Os teores de outros elementos apresentaram alguma estrutura de 
variação nos semivariogramas, mas com ajustes aos RIOdelos esférico, 
exponencial e gaussiano menos significativos. O teor de S na fração grossa 
apresentou comportamento semelhante ao do P, diferindo deste por 
apresentar uma tendência mais linear dos valores de semivariância e do 
comportamento da distribuição de seus valores ao longo da encosta ter sido 

o inverso do P.
O teor de Ca e Mg nas frações fina e grossa apresentaram valores baixos

de variância acumulada apenas no primeiro nível hierárquico de distância, 
acompanhados por valores igualmente baixos da semivariância, indicando uma 
dependência espacial a pequenas distâncias. 

Assim, o comportamento em relação à variabilidade espacial da quantidade 
de serapilheira acumulada, do teor dos elementos contidos nela e da 
quantidade total dos elementos foi bastante peculiar. A quantidade de 
serapilheira acumulada e a quantidade total dos elementos contidos nela 
não apresentaram dependência espacial da variância e os valores 
distribuíram-se sem '. tendência definida na área. Os teores de alguns 
elementos, como o N e o K seguiram ·a· �sma tendência. Já o P e o S 
apresentaram dependência espacial da variância em longas distâncias, 
comparável à posição no relevo e o Ca e o Mg em pequenas distâncias, 
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comparáveis a distância entre árvores. 

4.3.5 Análise global e delineamento recoaendado

A quantidade total de serapilheira acumulada apresentou elevado 

coeficiente de variação. A quantidade de amostras necessárias para estimar 

sua média com 10% de variação com probabi 1 idade de 95% foi de 127 

amostras. No entanto, os valores distribuíram-se sem tendência definida 

na área, não tendo sido verificada diferença significativa entre parcelas 

ou dependência espacial nos semivariogramas e análise de variância 

hierarquizada. O mesmo comportamento foi observado para a quantidade total 

dos elementos contidos na serapilheira acumulada. 

O teor dos elementos na serapilheira acumulada apresentou coeficientes 

de variação mais baixos e distribuição normal na maior parte dos casos. 

O número de amostra necessárias para estimar a média com 10% de variação 

e 95% de probabilidade variou de 6 a 67 com valor médio de 29 amostras. 

Os semivariogramas, a análise de variância hierárquica e a observação dos 

valores em relação aos eixos indicaram um comportamento distinto para 

elementos diferentes, isto é, nenhuma dependência espacial para o N e K, 

dependência espacial a longa distância para o Se P e a curta distância 

para oca e Mg. 

Dessa forma, a amostragem para a determinação da quantidade de 

serapilheira acumulada deve ser distinta da amostragem para a avaliação 

dos teores dos elementos contidos nela. A amostragem para a determinação 

da quantidade não precisa ser referenciada, podendo ser feita de forma 

casual, sendo necessário um número elevado de determinações. Algumas 

amostras, de localização conhecida, devem ser analisadas quanto aos teores 

dos elementos sem a necessidade de separação das frações. A amostragem 

para a determinação dos teores pode ser feita na forma de transeções 

curtas, com pequeno intervalo de distância entre os pontos, distribuídas 

�ras diferentes posições do relevo como topo, ombro, meia encosta, baixada

ou associadas à mudanças de solo, permitindo a análise da variância tanto 

em pequenas como grandes distâncias. 
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4.4 Atributos quí■icos do solo ■ineral 

4.4.1 Estatística descritiva 

Na Tabela 7 estão representados os valores médios e intervalos de 

confiança, o coeficiente de variação, o ajuste à distribuição oormal e 

lognormal e o número de amostras necessárias para se obter uma variação 

na média de 10 e 5% dos atributos químicos das amostras de terra nas 

profundidades de O a 5cm, 5 a 25cm e 60 a 80cm. 

Os valores médios dos atributos químicos do solo, de uma maneira geral, 

indicaram haver uma grande diferença entre as profundidades de O a 5cm e 

5 a 25cm, diferença esta maior do que entre as profundidades de 5 a 25cm 

e 60 a 80cm. Teores elevados na camada superficial do solo mineral, 

imediatamente abaixo da serapilheira acumulada, foram observados 

principalmente para a matéria orgânica, fósforo disponível, cálcio e 

magnésio trocável e capacidade de troca de cátions. Da mesma forma EWEL 

et al. (1981) verificaram uma grande diferença nos teores de N, P, K, S 

e e em relação a camada de 0-3cm e 3-8cm de profundidade do solo e 

diferenças menores para o Ca e Mg numa floresta tropical úmida da Costa 

Rica, HAMMER et ai. (1987) também observaram grande diferença nos teores 

de e, Ca, Mg e K do horizonte superficial para o subsuperficial em 

florestas homogêneas no Tenessee, VUONO (1985) encontrou grandes 

diferenças no teor de nutrientes no solo em profundidade numa floresta em 

São Paulo e RODRIGUES (1991) observou um gradiente elevado dos atributos 

químicos do solo em profundidade numa floresta às margens do Rio Passa 

Cinco em Ipeúna (SP). O elevado gradiente dos teores dos nutrientes em 

profundidade nas florestas tropicais, verificando-se uma grande 

concentração imediatamente abaixo da serapilheira acumulada, pode ser 

explicado pela pouca influência do solo mineral no ciclo biológico dos 

nutrientes que se constitui no principal mecanismo de sua transferência 

para as plantas (m'E:, 1961; JORDAN & KLINE, 1972; JORDAN, 1982; VITOUSEK 

& SANFORD, 1986). Os nutrientes que chega'rii à superfície pela precipitação 

interna ou produção de serapilheira são absorvidos pelas raízes 

imediatamente abaixo da camada de serapilheira acumulada, como foi 
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demonstrado por STARK & JORDAN, (1978) num estudo com elementos marcados 

numa floresta tropical úmida na Venezuela. Neste estudo, menos de O, 1% dos 

elementos P e Ca marcados conseguiram ultrapassar alguns centímetros 

abaixo da superfície do solo mineral, sendo, a maior parte, rapidamente 

absorvida pelas plantas no contato do solo com a serapilheira acumulada, 

região de sua maior concentração. Desta forma, o estudo da serapilheira 

acumulada e sua interação com o solo imediatamente abaixo, numa camada de 

poucos centímetros, limite este nem sempre facilmente identificável 

(FEDERER, 1982), parece ser �ssencial em qualquer estudo preocupado com 

a compreensão da dinâmica de nutrientes em florestas tropicais. Estes 

resultados reforçaram a necessidade de subdividir o horizonte mineral 

superficial do solo em camadas de apenas alguns centímetros na coleta de 

amostras em florestas. A coleta de amostras na profundidade de 0-20cm ou 

do primeiro horizonte pedológico, como é usual em áreas cultivadas, não 

é sensível para identificar e quantificar a grande concentração da maioria 

dos elementos logo abaixo da camada de serapilheira acumulada. Por outro 

lado, BUNZL & SCHIRMMACK. (1989) não encontraram correlação entre o teor 

de diversos íons inorgânicos na serapilheira acumulada e na camada 

superficial do solo mineral em floresta de pouca diversidade de espécies 

no sul da Alemanha. 

Os valores médios indicaram solos de reação próxima à neutralidade, 

saturação por bases elevada e capacidade de troca de cátions média na 

camada de 60 a 80cm. O teor de fósforo, com exceção da camada de O-Sem, 

apresentou-se muito baixo. O coeficiente de variação apresentou relativa 

uniformidade em profundidade para o valor pH, K, ca, Mg trocável e, 

diminuição em profundidade para o teor de matéria orgânica, P disponível, 

capacidade de troca de cátions e saturação por alumínio. Apenas no caso 

da saturação por bases houve um aumento desse valor em profundidade 

indicando que aparentemente este parâmetro foi hooogeneizado pela 

influência da dinâmica superficial. A influência do tipo. '.de vegetação 

sobre o teor de elementos no solo foi verificado por MESSENGER et al. 

(1978) que estudaram o efeito de algumas espécies de Pinus sobre o teor 

de alumínio e acidez do solo em áreas com diferentes épocas de 
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implantação, em relação a áreas com vegetação nativa. Neste caso, houve 

um aumento significativo do teor de alumínio no solo superficial até 10cm 

de profundidade com a introdução das espécies de Pinus, variável de acordo 

com a espécie e a época de introdução. Este aumento foi atribuído ao 

elevado teor de alumínio das acículas que estariam sendo depositadas sobre 

o solo. Assim, pode se esperar que dependendo das espécies existentes e

do seu comportamento em relação à absorção e deposição de elementos via 

ciclagem biológica possa haver alterações dos teores nas camadas 

superficiais do solo mineral, logo abaixo da serapilheira acumulada, na 

forma de aumento ou diminuição da variabilidade em relação às camadas mais 

profundas, menos dependentes da dinâmica superficial e ■ais relacionadas 

aos processos pedogenéticos. 

O número de amostras necessárias para estimar a média com uma variação 

de 10% variou de 2 para o valor do pH e V a O-Sem até 812 no P a O-Sem. 

Considerando todos os atributos avaliados o número médio de amostras 

necessárias para estimar a média com uma variação de 10% foi de 226 para 

a profundidade de O-Sem, 84 para 5-25cm e 88 para 60-SOcm indicando a 

necessidade de coletar um maior número de amostras nas camadas 

superficiais do que nas subsuperficiais. A coleta de um grande número de 

amostras, principalmente nas camadas superficiais, e uma posterior seleção 

dos atributos a serem analisados, procedendo-se análise de maior número 

de amostras daqueles atributos de maior coeficiente de variação como 

fósforo e alumínio e menor daqueles de menor coeficiente de variação como 

o pH pode garantir uma alta precisão na quantificação dos atributos do

solo com redução substancial dos custos em relação à análise sistemática 

de todas as amostras. McNABB et al. (1986) estudaram seis florestas no 

Oregon e verificaram que a necessidade de amostras para estimar a ■édia 

com 10% de variação foi de 17 a 47 amostras com média de 30 amostras, 

mui to próximo dos valores encontrados para matéria orgânica, neste 

trabalho. COURTIN et ai. (1983) trabalhando com florestas recém plantadas 

próximo à Vancouver, também observaram coeficientes de variação muito 

baixos para o valor pH do solo e muito altos para o teor de P e, o número 

de amostras necessárias para estimar a média com 10% de variação com 95% 
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de probabilidade para o teor de carbono variou bastante, no entanto, de 

uma forma geral foi menor do que os observados na camada superficial deste 

estudo, o mesmo ocorrendo para o teor de P e Ca no solo. RIHA et al. 

(1986) também observaram baixos coeficientes de variação para o pH em 

florestas homogêneas de 50 anos plantadas sobre solos cultivados, em 

Dryden (EUA) sendo que os coeficientes de variação para o teor de matéria 

orgânica do solo foram maiores do que os observados neste estudo. 

A maior parte dos atributos químicos nas profundidades de 5 a 25 e 60 

a 80cm apresentaram ajuste à distribuição normal, com exceção do teor de 

fósforo disponível e do cálcio e alumínio trocáveis que, no primeiro caso 

não apresentou ajuste à distribuição normal e lognormal e no segundo e 

terceiro casos apenas à distribuição lognormal. Na camada superficial de 

O-Sem, apenas o pH apresentou ajuste à função normal, ressai tando o

comportamento distinto dos atributos químicos nesta camada em relação às 

camadas mais profundas e, conseqüentemente a necessidade de amostrá-la e 

proceder a análise dos dados de forma diferenciada das demais. 

4.4.2 Valores médios das parcelas 

Na Figura 15 foram representados os valores médios das 16 parcelas 

localizadas na área e seus respectivos quadros de análise de variância 

para os valores de pH, teores de ca, Mg e K trocáveis, P disponível, 

capacidade de troca de cát ions, saturação por bases e saturação por 

alumínio. 

A média do valor pH decresceu em profundidade e foram detectadas 

diferenças significativas entre as parcelas em todas as profundidades 

sendo que a parcela dois sempre apresentou o valor mais elevado do pH. De

uma maneira geral a diminuição no valor do pH foi proporcional, isto é, 

a diferença entre os valores médios manteve-se entre as parcelas nas três 

profundidades, apesar de, na maior parte dos casos, não terem sido 
- . .

observadas diferenças significativas. Foram encontrados valores com

diferenças significativas em parcelas vizinhas, como nas parcelas 9 e 11.

A parcela 11 e parte da parcela 9 situam-se numa área de convergência de

dois córregos que atravessam a mata. Nesta área ocorrem depósitos
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Tabela 7 - Valores médios e . intervalos de confiança, ooef iciente de 
variação, ajuste à distribuição da normal e lognormal e número de amostras 
necessárias para se obter uma variação na média.de 10 e 5% dos atributos 
químicos das amostras de terra nas profundidades de O a 5cm, 5 a 25cm e 
60 a 80cm. 
Parâmetro média lim. lim. CV x

2 
x

2 
Mo n º n º 

profundidade inf. sup. N LN a/e o, 1 0,05 
pH O-Sem 6,8 6,7 6,9 8 ns * * 2 3 
pH 5-25cm 6,4 6,2 6,5 10 ns * * 3 4 
pH 60-80cm 5,9 5,8 6, 1 11 ns * ns 3 4 
MO O-Sem 5,8 5,2 6,5 45 ns ns ns 57 81 
MO 5-25crn 2,2 2, 1 2,3 23 ns * * 15 22 
MO 60-80cm 1 ,2 1, 1 1,2 22 ns ns * 14 20 
P O-Sem 11 6 16 171 ns ns ns 812 1164 
P 5-25cm 3,3 2,7 3,9 75 ns ns ns 157 226 
P 60-80c11 1,0 0,67 1,27 126 ns ns ns 444 636 
K O-Sem 0,37 0,31 0,44 70 ns ns ns 135 194 
K 5-2Scm 0,27 0,22 0,31 69 ns * ns 131 188 
K 60-80cm 0,23 o, 19 0,26 58 * ns * 92 133 
ca O-Sem 13,0 10,8 15,2 69 ns ns ns 131 188 
ca 5-25cm 4,2 3,6 4,7 53 ns * ns 78 112 
Ca 60-80cm 1 ,9 1, 7 2,2 57 ns * ns 92 132 
Mg O-Sem 2,2 1, 9 2,4 44 ns ns ns 54 77 
Mg S-25cm 1,0 0,9 1,1 43 * ns ns 51 74 
Mg 60-80cm 1,1 0,9 1,2 50 * ns * 71 102 
TO-Sem 16,8 14,4 19,2 ss ns ns ns 93 133 
T 5-25cm 7,0 6,4 7,6 34 ns ns ns 32 46 
T 60-80cm 5,2 4,8 5,6 32 ns ns * 28 40 
V O-Sem 89 87 91 9 ns ns ns 2 3 

V 5-25cm 75 72 79 19 ns ns ns 10 14 
V 60-80cm 60 56 64 28 ns ns * 22 31 
m O-Sem 3 2 4 165 ns ns ns 755 1083 

m 5-25cm 6 4 7 100 ns * ns 279 399 
m 60-80cm 16 12 20 10 ns * ns 277 397 
M> (1atérla orglnica), V (saturação por bases) e 1 (saturação por AI na CTC efeti,a)=I; P=pp1; T (Capacidade de troca de
cátions), Ca, Mg e K= 1eq/tOOg. llt. inf-.=lilite inferior da 16dia co1 intervalo de confiança (ic) de 951; lia. s11p.=li1ite
superior da lédia ( ic:951); cv=coef iciente de variação; 1

2 N=teste whi quadrado para distribuição noraal; 1
2 LN=teste chi

quadrado para distribuição lognoraal; Mo a/c= ajuste à distribuiçãó 1foml pelo létodo dos 101entos (assi1etria e curtoae)i
n' O,t=n61ero de a1ostras necessárias para esti1ar a 16dia coa 101 de variação; n' O,OS:n61ero de 110stras necessárias
para esti1ar a 16dia co1 51 de variação.
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aluvionares, não mapeados por LEPSCH & VALADARES (1976) e que são bastante 

distintos das unidades Pindorama e Concreção identificadas no mapeamento 

da Estação, a primeira constituída por podzólico vermelho amarelo, Tb, 

eutrófico, abrupto, A moderado, textura arenosa/média, fase relevo 

ondulado e a segunda por podzólico vermelho amarelo, Ta, distrófico, 

abrupto, A moderado, textura arenosa/média, fase relevo ondulado. Neste 

depósitos, numa área pequena, foi aberta uma clareira na mata e feita a 

implantação de uma pastagem abandonada há 12 anos sobre a qual a mata está 

em regeneração. 

O teor de matéria orgânica diminuiu muito da camada de O a 5 para a 

camada de 5 a 25cm de profundidade em toda as parcelas. Apesar de não 

terem sido .observadas diferenças significativas na profundidade de O a 

5cm, observou-se uma tendência nesta e na profundidade de 5-25cm de os 

valores serem menores nas parcelas da meia encosta, também confirmada pela 

observação dos valores em relação aos eixos direcionais. Na profundidade 

de 60 a 80cm, apesar da amplitude dos valores médios ter apenas de 1,5% 

na parcela 10 até 0,7% na parcela 11, foram identificadas diferenças 

significativas, indicando uma diminuição do teor de matéria orgânica das 

parcelas da parte alta para parte a baixa, tendência esta inversa daquela 

das camadas superficiais. 

A capacidade de troca de cátions nas profundidades de O a 5 e 5 a 25cm 

seguiu tendências muito semelhantes às da matéria orgânica, isto é, 

diminuição em profundidade e um padrão de variação muito semelhante apesar 

de não terem sido observadas diferenças significativas entre as parcelas. 

Novamente, no entorno da parcela 11 foram observados valores 

significativamente menores de CTC na profundidade de 60 a 80cm, reforçando 

que esta parcela apresentou-se anômala em relação aos atributos químicos 

do solo devido à sua origem distinta dos demais solos mapeados na área. 

Os teores de cálcio e magnésio trocável foram bem mais elevados na 

camada de O a 5cm do que nas demais, não ocorrendo entretanto diferenças 

significativas entre as parcelas nem tendo sido possível detectar um 

padrão definido de variação nesta camada. Na camada de 5 a 25cm apesar de 

ter se mantida uma tendência muito semelhante de variação em relação à 
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camada superior, na meia encosta e na parcela 11, os valores médios foram 
menores. Esta tendência manteve-se na profundidade de 60 a 80cm, 
provavelmente, pelo fato do Ca trocável estar em sua maior parte ligado 
à matéria orgânica. A forte ligação doca à matéria orgânica do solo de 
florestas, sendo este o seu principal depósito e, conseqüentemente a sua 
dinâmica estar mui to ligada à produção e acúmulo de serapilheira e matéria 
orgânica no solo foi detalhadamente discutida por LIKENS et al. (1977). 

O teor de fósforo disponível não apresentou diferenças significativas 
entre as parcelas nas camadas de O a 5 e 60 a 80cm de profundidade 
entretanto, na camada de O a 5cm, a parcela 11 apresentou um valor médio 

muito superior ao valor das demais parcelas. Os valores médios do teor de 

P foram menores em profundidade e mantiveram-se significativamente 
superiores na profundidade de 5 a 25cm na parcela 11. Na profundidade de 
60 a 80cm os valores foram muito baixos, o teor mais elevado na parcela 
11 desapareceu e não foi observada tendência definida de variação. Como 
a parcela 11 se situa sobre solos aluvionares, o maior acúmulo de P na 
camada superficial se deve, provavelmente, às freqüentes inundações dessa 
área e a conseqüente deposição superficial de material orgânico, que é um 

grande acumulador desse elemento nas florestas tropicais (GOLLEY et al., 
1978). A pouca mobilidade do P, mesmo considerando que os sedimentos são 
predominantemente arenosos, justifica sua permanência na camada 
superficial. 

O teor de potássio apresentou um comportamento semelhante ao do 
fósforo, isto é, não foram observadas diferenças significativas na camada 
de O a 5cm, mas o valor da parcela 11 foi o maior. Na profundidade de 60 
a 80cm observaram-se diferenças significativas entre as parcelas e, 
novamente, a vizinhança da parcela 11 apresentou valores 
significativamente inferiores. 

A saturação por bases apresentou valores muito elevados na camada de O 
a 5cm que decrescer'àm em profund,id�_de, mas, apesar de terem ocorrido 
diferenças significativas na camada de O a 5cm, a diferença entre o maior 
valor, que ocorreu na parcela 16 (95%) e o menor da parcela 10 (81%), foi 
pequena. A vegetação parece ter tido um efeito de homogeneização desse 
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atributo, provavelmente relacionado à biociclagem de alguns elementos, 

como apontado por MESSENGER et al. (1978). Na profundidade de 5 a 25cm as 

diferenças entre as parcelas aumentam, ficando novamente os valores 

significativamente mais baixos no entorno da parcela 11. Na profundidade 

de 60 a 80cm a parcela 11 ainda apresentou valores baixos o que também foi 

observado em outras parcelas. 

Houve diferenças significativas entre as parcelas em todas as 

profundidades em relação à saturação por alumínio, sendo que, na 

profundidade de O a 5 e 5 a 25cm os valores elevados concentraram-se nas 

parcelas a direi ta e da parte baixa e na profundidade de 60 a 80cm a 

parcela 11 apresentou o maior valor de saturação por alumínio que, de uma 

maneira geral, foi crescente em profundidade. 

A análise de variância de uma forma geral, mostrou que a variação dos 

atributos químicos do solo foi distinto na camada de O-Sem em relação às 

camadas de maior profundidade sendo que, em profundidade houve uma 

variação associada principalmente à posição no relevo como topo, meia 

encosta e baixada. Já, na camada de 0-5cm as diferenças significativas 

observadas não seguiram um padrão regional de grande amplitude, uma vez 

que foram observados valores máximos e mínimos em parcelas vizinhas, sem 

ter sido evidente a relação com a posição no relevo. Neste caso, a 

variação parece ser controlada por condições locais, com escala semelhante 

a das parcelas ou menor. HAMMER et ai. (1987) também observou uma forte 

associação da posição no relevo com os atributos do solo usando análise 

de variância em florestas de uma única espécie no Tenessee. Pela 

comparação das médias das parcelas não foi possível identificar exatamente 

o limite das unidades Concreção e Pindorama descritas por LEPSCH &

VALADARES (1976) e representadas na Figura 1.

4.4.3 Representação dos valores nos eixos direcionais 

Na Figura 16 estão representados os valores obser�ádos'e médios de pH, 

teores de ca, Mg e K trocáveis, P disponível, capacidade de troca de 

cátions, saturação por bases e saturação por alumínio em relação a sua 

posição nas coordenadas x, y e z. 
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No caso do valor do pH, os desvios em relação à média foram pequenos e 

em relação ao eixo y na camada de O a 5cm não. foi observada tendência 

definida de variação tendo os valores se distribuído uniformemente 

próximos ao valor médio ao longo de todo o eixo. Nas profundidades de 5 

a 25 e 60 a 80cm os valores do pH foram mais elevados nos valores baixos 

de y, correspondente ao topo, e mais baixos com valores de y entre 350 e 

400m, correspondente ao terço inferior da encosta (Figura 2). Esta 

tendência foi mais evidente no eixo z sendo que nas cotas mais baixas os 

valores do pH foram menores e nas mais elevadas observaram-se, 

freqüentemente, valores de pH acima da média. A distribuição dos solos na 

área verificada por LEPSCH & VALADARES ( 1976) com a ocorrência da unidade 

Pindorama constituída de solos eutróficos no topo e a unidade Concreção 

de solos distróficos no terço inferior da encosta confirma esta tendência. 

Da mesma forma que para a saturação por bases verificou-se para o pH uma 

tendência de maior homogeneização na camada de O-Sem de profundidade em 

relação às demais, isto é, não foi verificado um padrão definido de 

variação em relação à posição no relevo e o coeficiente de variação foi 

mais baixo do que nas camadas mais profundas. 

O teor de matéria orgânica apresentou tendências bem definidas de 

variação sendo que na profundidade de O a 5cm ocorreu grande dispersão dos 

valores ou grande amplitude de variação de O a 100 e 350 a 500m no eixo 

y e de O a 50m no eixo x. Na camada de 5 a 25cm evidenciou-se uma 

tendência de os teores de matéria orgânica serem mais baixos nas cotas 

inferiores o que ficou mais evidente na profundidade de 60 a 80Cll, 

indicando que a distribuição dos teores de matéria orgânica do solo na 

camada superficial de O-Sem obedeceram a um padrão diferente de variação 

do que os das camadas mais profundas. As diferenças em relação à posição 

no relevo ficaram bem evidentes apenas na camada de 60-SOcm. Assim, na 

profundidade de O a 5cm a variação do teor de matéria orgânica deve estar 

associada aos processos de dinâmica superficial e de escala espacial 

pequena, como produção e acúmulo de serapilheira e precipitação interna, 

que apresentaram comportamento semelhante. Nas camadas mais profundas, a 

variação deve estar relacionada a processos que ocorrem numa escala 
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espacial maior como os processos pedogenéticos ou de formação do relevo. 

HAMMER et al. (1987) também observou a associação dos atributos do solo 

com a posição no relevo em florestas nos EUA. 

A capacidade de troca de cátions seguiu aproximadamente a mesma 

tendência dos teores de matéria orgânica. Ficou evidente uma tendência de 

valores com desvios negativos elevados na profundidade de 60 a 80cm no 

eixo y de 350 a 450m, correspondente às cotas mais baixas. Observou-se 

também, como no caso da matéria orgânica, uma dispersão maior dos valores 

no eixo x de O a 50m na camada de O a 5cm, sugerindo que a contribuição 

da matéria orgânica na capacidade de troca de cátions nestes solos seja 

muito grande. 

O teor de potássio trocável não apresentou tendência definida de 

variação nas profundidades de O a 5 e 5 a 25cm. A presença de um valor 

anômalo, com desvio positivo muito grande foi observada nas duas 

profundidades. Na profundidade de 60 a 80cm ocorreu uma região de valores 

com desvio negativo entre os 350 e 450m, correspondente ao terço final das 

encostas. 

O fósforo também apresentou um valor anômalo com desvio positivo muito 

grande na profundidade de O a 5cm. Nas profundidades de 5 a 25cm e, 

principalmente de 60 a 80cm os valores mais elevados de fósforo disponível 

concentraram-se acima de 350m no eixo y e nas cotas mais baixas. Em 

relação ao eixo x, nenhuma tendência definida de variação ficou 

evidenciada. 

O teor de cálcio trocável apresentou uma forte tendência de valores com 

desvio negativo em todas as profundidades no eixo x de 120 a 150m e o teor 

de magnésio trocável não apresentou tendências muito definidas de variação 

na camada de O a Sem. O desvio negativo no eixo x de 120 a 150m e no eixo 

y de 350 a 450m ficou evidente nas profundidades de 5 a 25 e 60 a 80cm. 

A saturação por bases apresentou desvios pequenos na camada de O a Sem 

sem tendência definida de variação. Na camada de 5 a 25cm os desvios 

negativos no eixo y de 350 a 450m e x  de 120 a 150m foram bem evidentes, 

indicando a presença dos depósitos aluvionares. Além disso, na direção y 

até aproximadamente 150m os valores são mais elevados, coincidindo com a 
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distribuição dos solos na área identificada no mapeamento, isto é, solos 
eutróficos no topo e distróficos no final das encostas. Na camada de 60 
a 80cm, apesar de existirem alguns valores com elevada saturação por bases 
no .eixo y em torno de 300m, área já influenciada pelos depósitos 
aluvionares, observam-se valores mais baixos de saturação por bases entre 
os 200 e 400m no eixo y, correspondendo às cotas mais baixas de z. Esta 
faixa delimita de forma clara as unidades Pindorama com alta saturação por 
bases no horizonte B e Concreção com baixa saturação por bases no 
'horizonte B. Aparentemente a camada de O-Sem de profundidade, em relação 
à saturação por bases, não foi sensível aos processos que diferenciaram 

seu valor nas camadas mais profundas como material de origem, processos 
pedogenéticos e tempo de formação do solo distintos. Seu valor parece 
estar mais diretamente relacionado à biociclagem dos nutrientes, como 

sugerido por MESSENGER et al. ( 1978), que neste caso levou a sua 
homogeneização. O comportamento distinto, em maior ou menor grau, de 
vários elementos na camada de O-Sem de profundidade em relação às demais, 
em praticamente todos os procedimentos estatísticos realizados, reforçam 
esta idéia. 

Valores anômalos de saturação por alumínio, com desvio positivo foram 
observados na camada de O a 5cm. Na camada de 5 a 25cm observou-se uma 
tendência dos valores de saturação por alumínio aumentarem com o aumento 
dos valores do eixo y, e diminuírem com o aumento da cota. Na camada de 
60 a 80cm a dispersão dos valores foi grande não tendo sido observada 
forte tendência de variação em nenhum eixo. 

De uma maneira geral, as tendências de distribuição dos valores dos 
atributos químicos estudados ao longo dos eixos foi diferente para a 
camada superficial do solo mineral de O-Sem em relação às camadas de 5-25 
e 60-80cm. Nestas duas últimas, principalmente na camada de 60-80cm, as 
diferentes tendências observadas parecem acompanhar a posição no relevo, 
ou seja topo, meia encosta e baixada. Na camada superficial, normalmente 
a dispersão dos valores foi �afbr e as relações com a posição no relevo 
pouco evidentes. Provavelmente, a maior relação dessa camada com os 
processos da dinâmica superficial diminua sua relação com os processos 
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pedogenéticos, mais relacionados com o relevo, e provavelmente 

responsáveis pelas variações nas camadas subsuperficiais. 

A anomalia no entorno da parcela 11, localizada no eixo entre 312 e 375m 

ficou mais evidente pela observação dos valores do que na comparação das 

médias das parcelas. Valores anômalos de alguns atributos químicos do solo 

em determinados pontos de amostragem também foram observados por VUONO 

(1985) numa floresta de São Paulo e por RODRIGUES (1991) numa amostragem 

sistemática de atributos químicos e granulométricos do solo numa floresta 

às margens do Rio Passa Cinco em Ipeúna (SP) que neste caso estavam 

associados a características de microrelevo. Foram observadas tendências 

diferentes em várias profundidades nesta região para quase todos os 

atributos observados. Na comparação das médias apareceram diferenças 

significativas apenas para alguns atributos em algumas profundidades. Além 

disso, ficou evidente que a região de influência dos solos aluvionares é 

maior do que a parcela, estendendo-se no eixo y até 400 ou 450m, fato não 

constatado pela comparação das médias das parcelas. 

4.4.4 Semivariogrmaa e análise hierárquica de variância 

Na Figura 17 são representados os semivariogramas e os resultados da 

análise de variância em níveis hierárquicos dos valores de pH, teores de 

Ca, Mg e K trocáveis, P disponível, capa.cidade de troca de cátions, 

saturação por bases e saturação por alumínio. 

Os semivariogramas do valor pH apresentaram estrutura de variação bem 

definida nas profundidades de 0-5 e 5-25cm sendo que o efeito pepita foi 

de 0,11 e o alcance 43m na profundidade de O-Sem e 0,27 e 122m na 

profundidade de 5-25cm calculados por ajuste de uma equação esférica. Na 

profundidade de 60-80cm o modelo esférico não foi significativo a 10% de 

probabilidade de F, entretanto, verificou-se um claro aumento do alcance 

em profundidade. A variância acumulada pela análise hierárquica acompanhou 
· . ,

a tendência dos semivariogramas e os dois métodos foram,eficientes para

detectar a relação da variância com a distância entre os pontos de

amostragem. BRINGMARK (1989) observou estruturas de variação bem definidas

do pH do solo em relação à distância em florestas de coníferas no sul da
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Suécia, porém em intervalos de distância menores, de apenas alguns 

centímetros. RIHA et ai. (1986) estudaram flore�tas homogêneas plantadas 

sobre solos cultivados nos anos 40 em Dryden (EUA) e observaram que 

grupamentos de árvores de diferentes espécies alteraram o valor do pH e 

o teor de carbono do solo.

O semivariograma do teor de matéria orgânica na profundidade de O a 5cm

apresentou grande flutuação em torno de 1, evidenciando a presença de 

variações cíclicas indicando que os fatores que causaram a sua variação 

repetiram-se em intervalos de distância pequenos. O coeficiente de 

determinação de ajuste do modelo esférico foi de 0,18. Na profundidade de 

5 a 25cm o efeito pepita foi de 0,49, mostrando que o componente casual 

foi bastante elevado e o alcance foi de 62m. Na profundidade de 60 a 80cm 

o semivariograma apresentou estrutura linear nos limites da área estudada,

indicando forte tendência de variação regional, com amplitude maior do que 

a área em estudo. A variância acumulada na análise de variância em níveis 

hierárquicos também foi distinta nas três profundidades. Na camada de O 

a . 5cm - apenas na distância de 7m o valor foi baixo, acompanhando a 

tendência do semivariograma, e nas distâncias de 25 e 80m o valor 

acumulado foi 1. Na profundidade de 5 a 25cm, os valores acompanharam o 

semivariograma e na profundidade de 60 a 80m os valores acumulados de 

variância foram bastante baixos. Este comportamento indicou que o padrão 

de variação da matéria orgânica foi distinto para cada profundidade, isto 

é, variação cíclica na camada de O a 5cm, dependência espacial com patamar 

definido e alto efeito pepita de 5 a 25cm e forte tendência regional de 

60 a 80cm, indicando de que o teor de matéria orgânica tem a sua variação 

controlada por processos distintos dependendo da profundidade no perfil 

do solo. Novamente ficou evidente o aumento do alcance em profundidade. 

Os semivariogramas da capacidade de troca de cátions apresentaram 

estrutura bem definida na profundidade de 60 a 80cm com alcance de 170m 

· :e efeito pepita 0,26 sendo que a variância acumulada acompanhou a

tendência dos semiti:ariogramas. Na camada superficial e de 5-25cm a

estrutura do semivariograma não foi muito evidente. A variância acumulada

pela análise hierárquica de variância foi baixa apenas no nível de 7m na
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camada superficial e na camada de S-25cm, indicando dependência espacial 

com distâncias pequenas, associadas provavelmente à influência de uma 

árvore ou conjunto de árvores. 

Os semivariogramas do teor de fósforo disponível não apresentaram 

estrutura em nenhuma camada e os valores de variância acumulada foram 

baixos apenas na camada de 5 a 25cm nos níveis de 7 e 25m, indicando pouca 

ou nenhuma dependência espacial. 

No caso do teor de potássio trocável, os semivariogramas das camadas de 

O a 5 e 5 a 25cm não apresentaram estrutura definida. Na camada de 60 a 

80cm o ajuste de um modelo esférico foi significativo a 10% pelo teste F 

e apresentou coeficiente de determinação de 0,74 tendo o alcance sido de 

149m e o efeito pepita 0,29. A variância acumulada na profundidade de 60 

a 80cm nos níveis de 7 e 25m acompanhou as tendências do semivariograma. 

Nas camadas superficiais, apareceram valores de variância acumulada, em 

torno de 0,7 apenas no nível de 7m, convergindo para a indicação de pouca 

dependência espacial nestas profundidades considerando distâncias maiores. 

Os semivariogramas do teor de cálcio trocável não-apresentaram valores 

significativos a 5% de F no ajuste de um modelo esférico. Entretanto, o 

primeiro valor de variância, correspondente a 7m, foi baixo tanto no 

semivariograma como na análise de variância hierárquica. A menor variância 

nas distâncias pequenas provavelmente está condicionada às alterações da 

cobertura vegetal. 

A dependência espacial não ficou evidente no semivariograma do teor de 

magnésio trocável e na variância acumulada na profundidade de O a 5cm e 

5 a 25cm, apesar do valor de variância baixo no nível de 7m. No 

semivariograma da camada de 60 a 80cm a estrutura ficou mais evidente, com 

alcance de 99m e efeito pepita de 0,28. A variância acumulada seguiu a 

mesma tendência dos semivariogramas. 

A estrutura do semivariograma do valor de saturação por bases na camada 

de O a 5cm indicou uma certa tendência de variação cíclica� observada pela 

flutuação dos valores em torno de 1. A variância acumulada foi baixa 

apenas no nível de 7m. Na profundidade de 5 a 25cm e 60 a 80cm verificou

se estrutura de variação com ajuste ao modelo esférico significativo a 5% 
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de F com efeito pepita de 0,07 e alcance de 110m na camada de 5 a 25cm e 

0,26 e 90m na camada de 60 a 80cm. A variância-acumulada seguiu a mesma 

tendência dos semivariogramas. 

A saturação por alumínio comportou-se de maneira semelhante à saturação 

por bases na camada de O a 5cm, isto é, flutuação dos valores de 

semivariância indicando variações cíclicas. O efeito pepita foi de 0,39; 

0,38 e 0,21 e o alcance 190, 279 e 104m nas camadas de O a 5, 5 a 25 e 60 

a 80cm respectivamente. A variância acumulada seguiu a mesma tendência dos 

semivariogramas. TRAGMAR et al. (1987) observaram estruturas de variação 

com alcance de poucos metros numa área recém desmatada na Indonésia. A 

variação a curta distância mostrou-se maior do que a variação média entre 

as diferentes feições presentes na área. 

4.4.5 Análise global e delineamento recoaendado 

O comportamento dos atributos químicos do solo mineral variou muito na 

área em relação à profundidade, fato verificado em todas as análises de 

dados realizadas. Dessa forma, o delineamento experimental para a 

amostragem e análise de dados para diferentes profundidades do solo não 

pode ser o mesma. As amostras superficiais, normalmente não apresentaram 

dependência espacial considerando longas distâncias, entretanto, a 

variância acumulada no primeiro nível hierárquico de distância geralmente 

foi baixa. Isto indicou que provavelmente haja uma dependência espacial 

entre diferentes árvores ou grupamentos de árvores e os atributos químicos 

do solo superficial. O coeficiente de variação também se alterou em 

profundidade, aumentando na maioria dos casos, porém, em relação à 

saturação por bases e pH verificaram-se valores menores nas camadas 

superficiais. Se considerarmos a saturação por bases um índice integrador 

do comportamento principalmente doca e do Mg do solo em relação à CTC 

verificamos que existem diferenças naturais na área, isto é, solos 

eutróficos nas cotas mais altas e distróficos no final das encostas, 

identificados no levantamento pedológico da área (LEPSCH & VALADARES, 

1976). Entretanto, a dinâmica superficial desses elementos, representada 

por sua ciclagem biológica parece ter homogeneizado este índice na camada 
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de O-Sem de profundidade. Provavelmente a característica peculiar do Ca 

e Mg de terem uma velocidade de ciclagem lenta através do ciclo biológico 

se comparado por exemplo ao K ou P estejam associados a este comportamento 

(GOLLEY et ai., 1978). 

As amostras das camadas mais profundas, de uma maneira geral, 

apresentaram dependência espacial em intervalos de distância bem maiores, 

indicando que houve um controle sobre a variabilidade não mais 

condicionado pela dinâmica superficial, mas pela litologia, posição no 

relevo ou processos pedogenéticos, tendo sido o.coeficiente de variação 

geralmente menor do que nas amostras superficiais. O trabalho de TIESSEN 

& SANTOS (1989) demonstra a associação entre a litologia e os processos 

pedogenéticos com atributos do solo em área de caatinga recém desmatada 

em Pernambuco. 

Dessa forma, na coleta de amostras superficiais é importante verificar 

a localização dos pontos de amostragem em relação às mudanças da cobertura 

vegetal da área bem como das f enofases da época de amostragem. A 

amostragem em várias transeções curtas, espacialmente localizadas na área, 

com intervalo entre coletas de poucos metros é uma estratégia 

recomendável, podendo-se assim verificar tanto a dependência espacial numa 

escala pequena, associada à dinâmica superficial bem como o comportamento 

numa escala maior, pela comparação das diferentes transeções. A amostragem 

das camadas subsuperficiais também deve ser espacialmente referenciadas, 

mas tomadas em transeções ou malhas com distância entre coletas maiores 

e cobrindo toda a área de estudo. A coleta de amostras compostas não 

possibilita o estudo da relação dos atributos químicos do solo com a 

dinâmica superficial no caso de amostras superficiais e com a posição no 

relevo ou litologia no caso de amostras subsuperficiais. A observação dos 

valores em relação aos eixos direcionais mostrou-se muito eficiente na 

identificação de áreas anômalas, devendo, por isso, todas as amostras 

serem referenciadas espacialmente. 

O número de amostras necessárias para estimar a média variou bastante, 

tendo sido menor para o valor pH e teor de MO e muito elevado para o teor 

de P. A análise de um número maior de amostras dos elementos de maiores 
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coeficientes de variação pode ser interessante com o objetivo de reduzir 

os custos sem comprometer a precisão dos resultados. O teor de P 

disponível no solo apresentou elevados coeficientes de variação, ajuste 

não significativo à distribuição normal ou lognormal, semivariogramas sem 

estrutura de variação e variância quase total no primeiro nível 

hierárquico de distância sendo dessa forma o de maior dificuldade de 

estudo. Observação semelhante com relação a grande variabilidade do P foi 

feita por GOLDIN & LAVKULICH (1988) num estudo em diferentes formações 

florestais do Canadá e Estados Unidos da América e por HARVEY et al. 

(1985) em floresta tropical na Nigéria. 

LEPSCH & VALADARES (1976) mapearam duas séries de solos distintas na 

área de estudo que são as unidades Pindorama (podzólico vermelho amarelo, 

Tb, eutrófico, abrupto, A moderado, textura arenosa/média, fase relevo 

ondulado) e Concreção (podzól ico vermelho amarelo, Ta, distrófico, 

abrupto, A moderado, textura arenosa/média, fase relevo ondulado), que 

aparecem representados na Figura 1. Estas duas séries diferenciam-se 

principalmente pela saturação por bases da camada subsuperficial. Esta 

diferença ficou evidente na observação dos valores em relação aos eixos 

direcionais e não aparece representada de forma clara na comparação das 

médias das parcelas. Na observação dos valores em relação aos eixos 

direcionais e na comparação das médias o depósito aluvionar, que não foi 

delimitado no mapa de solos, ficou bastante evidente. Assim, a descrição 

dos solos por amostragens sistemáticas e o levantamento pedológico 

clássico mostraram-se complementares, sendo que o levantamento de solos 

permitiu a identificação e a compreensão da distribuição espacial das 

principais classes de solos existentes, e a amostragem sistemática a 

identificação de áreas com comportamento anômalo, possivelmente não 

detectadas no levantamento pedológico pela natural dificuldade de sua 

execução em áreas com cobertura florestal • 

4.5 Granulometria do solo 

4.5.1 Estatística descritiva 

Na Tabela 8 são representados os valores médios e intervalos de 
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confiança, o coeficiente de variação, o ajuste à distribuição normal e 

lognormal e o número de amostras necessárias para se obter uma variação 

na média de 10 e 5% da granulometria das amostras de terra coletadas nas 

profundidades de 0-5, 5-25 e 60-80cm. 

Os valores médios da profundidade de O-Sem e 5-25cm não diferiram mui to, 

indicando que a subdivisão da camada superficial não é muito importante 

para os dados granulométricos. A profundidade de 60-80cm, no entanto, 

diferiu bastante das superficiais. 

Os menores coeficientes de variação foram observados na fração areia e 

o ajuste à distribuição normal e lognormal não ocorreu na maior parte dos

casos. Apenas o teor de argila de 5-25cm e a relação argila 60-80/5-25cm 

apresentaram ajuste significativo à distribuição normal e o teor de argila 

de O-Sem ajustou-se à distribuição lognormal. O número de amostras para 

representar a média com variância de 10% variou de 2 para areia de 5-25cm 

até 81 para a relação textura! sendo que na maior parte dos casos este 

número ficou abaixo de 50. 

O valor da relação argila 60-80/5-25cm foi bastante elevado, indicando 

que houve um grande aumento do teor de argila em profundidade. A relação 

areia fina/média apresentou a mesma média para as profundidades de 5-25 
' 

e 60-80cm. 

4.5.2 Valores llédios das parcelas 

Nas profundidades de 0-5 e 5-25cm, praticamente não ocorreram diferenças 

significativas entre as médias das parcelas (Figura 18). Na profundidade 

de 60-80cm foi verificado um valor anômalo, com desvio positivo muito 

elevado na parcela 16 na relação areia fina/média. O teor de areia na 

profundidade de 60-80cm foi maior na parcela 11 e menor na parcela seis 

e o de silte e argila menores nas parcelas 11 e 13 e mais elevados na 16 

e seis. A região do entorno da parcela 11, novamente mostrou-se distinta 
·., 

das demais.
. :.,-.· 

A relação textural, isto é, teor de argiia da camada de 60-80/5-25, foi 

mínima nas parcelas 11 e 13 (entre 0,5 e 0,6) e máxima na parcela 8, com 

valor de 4,3 sendo este parâmetro muito útil para a distinção das parcelas 
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Tabela 8 - Valores médios e intervalos de confiança, coeficiente de 

variação, ajuste à distribuição normal e lognormal e número de amostras 

necessárias para se obter uma variação na média de 10 e 5% da 

granulometria das amostras de terra coletadas nas profundidades de 0-5, 

5-25 e 60-80cm.

Parâmetro média 1 im. lim. CV x
z 

x
2 

Mo nº n
º 

profundidade inf. sup. N LN a/e o, 1 0,05 

Are 0-5 75,4 73,3 77,5 11 ns ns ns 37 53 

Are 5-25 77,3 75,8 78,8 8 ns ns ns 2 3 

Are 60-80 70,2 67,8 72,6 14 ns os ns 5 7 

Arg 0-5 6,9 6,3 7,4 34 ns * ns 33 47 

Arg 5-25 8,6 7,8 9,4 36 * * ns 37 53 

Arg 60-80 18,9 16,8 21,0 46 os os ns 58 83 

Sil 60-80 10,9 9,7 12,0 42 os ns ns so 72 

R f/m 5-25 2,4 2, 1 2,6 39 ns ns ns 41 59 

R f/m 60-80 2,4 2, 1 2, 7 53 ns * ns 79 114 

GF 60-80 62,4 58,9 65,9 22 os os ns 14 20 

R 5-25/60-80 2,4 2, 1 2,8 54 ns ns * 81 115 

Are=teor de areia; Arg=teor de argila; Sil=teor de silte; R f/1=relação areia fina/areia 1édia; GF=grau 

de floculação e R=relação textura! 

lim. inf . = li1ite inferior da média com intervalo de confiança (icl de 951; li■. sup. = li1ite superior da 

■édia (ic=9SSI; cv=coeficiente de variação; 1
2 N=teste chi quadrado para distribuição normal; 1

2 LR=teste

chi quadrado para distribuição lognor1al; No a/c= ajuste à distribuição nor1al pelo 1étodo dos 101entos 

(assimetria e curtose); n' O,l=nú1ero de a1ostras necessirias para esti■ar a 1édia coa 101 de variação; 

. n' O,OS=número de a■ostras necessárias para esti■ar a ■édia co■ 51 de variação. 
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quanto aos seu atributos granulométricos. 

4.5.3 Representação dos valores nos eixos direcionais 

A maior dispersão dos valores em relação ao eixo z foi observada com 

valores inferiores a 15m, o que corresponde a y>350 (Figura 19). Alguns 

valores anômalos foram observados, como no teor de silte a 60-80cm, e 

relação areia fina/média nas profundidades de 5-25 e 60-80cm. Na 

profundidade de 60-80cm observou-se uma região concentrada no eixo z de 

2 a 7m com forte tendência de desvio positivo em relação à média. Nessa 

região, a relação textura! assume valores muito baixos. Em relação ao eixo 

z, os valores do teor de argila a 60-80cm apareceram divididos em duas 

regiões distintas, a primeira com valores de z menores do que 15m, com 

valores predominantemente abaixo da média e, a segunda com valores de z 

maior do que 15m com valores acima da média. 

4.5.4 Semivariograma e análise hierárquica de variância 

Os semivariogramas que apresentaram estrutura e variação definida foram 

areia 60-80cm, argila 60-80cm grau de floculação de 60-80cm, relação areia 

fina/média de 60-80cm e relação textura! (argila 5..;25/60-80cm) (Figura 

20). O alcance do modelo esférico ajustado foi de 296m para o teor de 

areia de 20-80cm em torno de 130m para os demais. 

A variância acumulada no primeiro nível hierárquico, em geral foi menor 

do que nos dados químicos, mesmo nos casos em que o semivariograma não 

apresentou estrutura de variação definida. Provavelmente exista alguma 

relação entre a dinâmica superficial, promovida pela inversão de solo 

devido a queda de árvores ou a ação da mesofauna como termitas e minhocas 

considerando intervalos de distância pequenos. Os estudos de SCHAETZL 

(1986) e SCHAETZL & LANSING (1990), descrevem este processo e confirmam 

sua importância na dinâmica de florestas de clima temperado. 

4 • .s �· s Análise global e delineamento recomendado 

Da mesma forma que para os atributos químicos, as relações espaciais em 

pequenos intervalos de distância parecem ser importantes para os atributos 
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granulométricos da camada superficial. Provavelmente a dinâmica 

superficial, neste caso representada pela inversão de camadas motivada 

pela queda de árvores ou ação da mesofauna, tiveram influência sobre o 

comportamento dos atributos granulométricos. Entretanto, como foi 

verificado um comportamento semelhante entre a camada de 0-5 e 5-25cm, 

esta influência deve ter ocorrido em profundidade maior do que para os 

atributos químicos. Nas camadas subsuperficiais as relações espaciais 

entre os valores e a distância ocorreram em intervalos maiores, 

provavelmente mais influenciados pelos processos pedogenéticos em si, como 

ocorreu para os atributos químicos. 

Dessa forma, o delineamento experimental para a amostragem e análise dos 

dados pode ser igual nos dois casos, isto é, atribuir maior peso às 

relações espaciais de curta distância nas amostras superficiais e a longa 

distância nas subsuperficiais. A coleta em transeções dispostas na área 

como descrito para os atributos químicos é recomendável. Entretanto, a 

subdivisão da camada superficial não é necessária e o número de amostras 

analisadas pode ser menor. 
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5 <DNCLUSÕES 

O delineamento experimental adotado e as análises feitas levaram a 

resultados que permitem chegar as seguintes conclusões gerais: 
a) A variabilidade dos diferentes atributos edafo-bio-climáticos

analisados no remanescente florestal diferiu de forma substancial em 

vários aspectos, justificando-se assim que sejam adotados delineamentos 

experimentais para a amostragem e análise de dados distintos para cada 

caso. 
b) No caso da adoção de um único delineamento para todos os atributos,

como, por exemplo, estações fixas distribuídas na área nas quais são 

registrados todos as variáveis, provavelmente, verificar-se-a três 

situações simultaneamente: 1) estimativa correta de alguns atributos, 
dentro do limife de precisão desejado; 2) estimativa acima do limite de 

precisão necessário para o estudo, significando custo excessivo e gasto 
supérfluo de tempo e 3) estimativa abaixo do limite de precisão 

necessário, fazendo com que a comparação ou correlação com os outros 
atributos leve a resultados imprecisos ou enganosos. 

c) A imprecisão na estimativa de um atributo pode ter duas origens

distintas: · o a não consideração da variabi !idade sistemática, 
principalmente espacial, que foi detectada em vários casos e com 

comportamento diferenciado e 2) a subestimação da variabilidade casual. 

Podemos ainda apresentar algumas conclusões específicas com relação ao 

delineamento experimental para amostragem e análise de dados dos 
diferentes atributos analisados, referente a área de estudo. 

d) A determinação ··a.a produção de serapilheira não precisa considerar a 

posição das observações e deve-se procu'rilr trabalhar com o maior número 
possível de coletores. A redistribuição periódica dos coletores pode 

reduzir o efeito da dependência espacial a curta distância. 
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e) Para quantificar a precipitação interna são necessários 40 coletores

distribuídos casualmente na área sem necessidade de redistribuição 

periódica com o registro da sua posição no relevo. 

f) A amostragem para a determinação da quantidade de serapilheira

acumulada sobre o solo deve ser distinta da amostragem para a avaliação 

dos teores dos elementos contidos nela. Para a determinação da quantidade 

de serapilheira as amostras não precisam ser referenciadas espacialmente, 

sendo necessário um número elevado de determinações. Algumas amostras, de 

localização conhecida, tomadas na forma de transeções curtas, com pequeno 

intervalo de distância entre os pontos, distribuídas nas diferentes 

posições do relevo como topo, ombro, meia encosta, baixada ou associadas 

à mudanças de solo devem ser analisadas quanto aos teores dos elementos. 

g) Para a coleta de amostras superficiais do solo é importante verificar

a localização dos pontos de amostragem em relação às mudanças da cobertura 

vegetal. A amostragem em várias transeções curtas, espacialmente 

localizadas na área, com intervalo entre amostragens de poucos metros é 

uma estratégia recomendável. As amostragens das camadas subsuperficiais 

também devem ser espacialmente referenciadas, mas tomadas em transeções 

ou malhas com distância entre amostragens maiores e cobrindo toda a área 

de estudo. A análise de um número maior de amostras dos elementos de 

maiores coeficientes de variação pode reduzir os _custos analíticos sem 

prejudicar a precisão. A descrição dos solos por amostragens sistemáticas 

e o levantamento pedológico clássico mostraram-se técnicas complementares. 
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