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RESUMO 

 

Em decorrência do fenômeno do efeito estufa e do aquecimento global, as 
florestas naturais vêm sendo foco de ampla discussão, visto que quase um terço das 
emissões de gases de efeito estufa são oriundas do desmatamento e da degradação 
desses ecossistemas. Além disso, as florestas naturais realizam o sequestro e a 
fixação de carbono em suas estruturas vegetais e no solo. A partir desse cenário, se 
faz necessário a realização de inventários de carbono com a utilização de 
metodologias precisas para a correta mensuração e estimativa dos estoques de 
carbono nas florestas naturais. Portanto, este trabalho teve como objetivo modelar e 
mapear a distribuição espacial e temporal dos estoques de carbono fixados na 
necromassa deposta sob o solo de um remanescente florestal urbano, localizado no 
interior do Campus III da Universidade Federal do Paraná. Os dados foram oriundos 
de inventários florestais contínuos com 70 parcelas permanentes realizados nos anos 
de 2007, 2010, 2013 e 2016. A metodologia utilizada no presente trabalho foi a 
predição por meio de estimadores por razão das variáveis volume, estoques de 
biomassa e de carbono da necromassa. Em seguida, a análise exploratória dos dados, 
histogramas de frequência e teste de normalidade foram aplicados, seguidos pela 
determinação das semivariâncias em função da distância e da modelagem dos 
semivariogramas. A estimativa dos estoques resultou da interpolação espacial pelo 
método da krigagem ordinária, que utiliza os valores e as posições das unidades 
amostrais para estimar nos locais não amostrados. Os resultados obtidos 
evidenciaram o incremento da necromassa sob o remanescente florestal ao longo do 
tempo, bem como a alta variabilidade no carbono estocado na necromassa, que 
variaram entre 0 Mg/ha e 9 Mg/ha. Os resultados também possibilitaram inferir que há 
regiões que possuem maior concentração de necromassa e, consequentemente, do 
carbono nela estocado. A partir da interpretação dos mapas gerados, observou-se que 
as regiões que possuem maior estoque de carbono na necromassa estão localizadas 
no centro e nordeste do remanescente, ao passo que as áreas de menor estoque 
estão a sudoeste. Esses resultados denotam a possível influência da pressão 
antrópica sobre o sequestro e a fixação do carbono pela floresta. Por meio da 
ferramenta geoestatística, foi possível constatar as relações espaciais existentes, 
possibilitando descrever e modelar a variabilidade espacial do carbono estocado na 
necromassa, as estimativas e o mapeamento temático da sua dinâmica espaço-
temporal. 
 
Palavras-chave: Carbono. Floresta com Araucárias. Krigagem. 



 
 

ABSTRACT 

 
Due to the phenomenon of the greenhouse effect and global warming, natural 

forests have been the subject of discussion, as almost a third of greenhouse gas 
emissions come from deforestation and degradation of these ecosystems. In addition, 
natural forests sequester and fix carbon in their plant structures and soil. From this 
scenario, it is necessary to perform carbon inventories using accurate methodologies 
for the correct measurement and estimation of carbon stocks in natural forests. Thus, 
the aim of this study was to model and map the spatial and temporal distribution of 
carbon stocks fixed in the necromass deposited under the soil of an urban forest 
remnant, located inside Campus III of the Federal University of Paraná. The data used 
in this study are from continuous forest inventories with 70 permanent plots in 2007, 
2010, 2013 and 2016. The methodology used in the present study was the prediction 
by estimators based on the variables volume, biomass and carbon stocks of the 
necromass. Then, exploratory analysis of the data, frequency histograms and 
normality test were applied, followed by the determination of semivariances as a 
function of distance and modeling of semivariograms. Inventory estimation resulted 
from spatial interpolation by the ordinary kriging method, which uses the values and 
positions of the sampling units to estimate at unsampled sites. The results showed the 
increase of necromass under the forest remnant over time, as well as the high 
variability in carbon stored in the necromass, which vary between 0 Mg/ha to 9 Mg/ha. 
The results also made it possible to infer that there are regions that have a higher 
concentration of necromass and, consequently, the carbon stored therein. From the 
interpretation of the generated maps, it was observed that the regions with the largest 
carbon stock fixed in the necromass are located in the center and northeast of the 
remnant, while the areas with the smallest stock are southwest. These results denote 
the possible influence of anthropic pressure on forest sequestration and carbon 
fixation. Through the geostatistical tool, it was possible to verify the existing spatial 
relations, allowing to describe and model the spatial variability of carbon stored in the 
necromass, the estimates and the thematic mapping of its spatiotemporal dynamics. 

 
Keywords: Carbon. Forest with Araucaria. Kriging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As emissões de gases de efeito estufa, decorrentes da queima de 

combustíveis fósseis e da destruição e degradação das florestas naturais, são as 

principais causas do aquecimento global. Um estudo do Intergovernmental Panel on 

Climate Change - IPCC (2000), baseado nas taxas de emissões de gases poluentes 

na atmosfera, prevê um aumento de temperatura global na faixa de 1,4ºC a 5,8ºC até 

o fim do século XXI, fato que, se confirmado, pode gerar incontáveis prejuízos 

ambientais, sociais e econômicos. Assim, a United Nations Framework Convention on 

Climate Change - UNFCCC reconheceu a importância da conservação das florestas 

naturais, bem como a recuperação de ambientes florestais degradados, visando 

reduzir as emissões oriundas do desmatamento e da degradação florestal 

(KAROUSAKIS, 2009). 

As florestas também são consideradas sumidouros de carbono (SANQUETTA 

et al., 2003), visto sua capacidade de armazenar carbono em sua estrutura à medida 

que crescem, desempenhando um papel importante para o equilíbrio do balanço 

global de gases de efeito estufa. Além disso, tendo em vista que muitos 

remanescentes florestais estão localizados em ambientes urbanos, onde geralmente 

encontram-se os principais focos de emissão de gases poluentes, desempenham 

papel fundamental no sequestro e armazenamento de carbono. Esse processo 

contribui com a amenização da poluição atmosférica nos grandes centros urbanos, 

sendo esse apenas um dos diversos serviços ecossistêmicos fornecidos pelas 

florestas. 

A necromassa é definida como a biomassa morta encontrada nos ambientes 

florestais (WOODAL et al., 2008), como árvores mortas, tocos, galhos e troncos 

caídos. Ela também exerce importante função ecológica em relação ao 

armazenamento de carbono, visto que ele permanece fixado na estrutura lenhosa até 

sua decomposição, que se dá de forma lenta, até ser disponibilizado no ambiente, 

fornecendo então outros serviços ecossistêmicos, como a manutenção dos teores de 

matéria orgânica do solo e a ciclagem de nutrientes (WADELL, 2002). Embora sua 

mensuração não seja tão comum, nem haja consenso quanto a uma metodologia mais 

adequada, alguns autores sugerem o método de amostragem por linha interceptadora 

(LIS) como mais apropriado para quantificar os resíduos florestais (BARBOSA et al.; 

2009; CORROW, 2007; FAO, 2009).  
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Nesse sentido, Ribeiro et al. (2012) propuseram uma metodologia que 

apresentou resultados satisfatórios para a mensuração da necromassa por meio da 

combinação do método Strand (para amostragem da necromassa em pé) e do método 

LIS (para amostragem da necromassa sob o solo), demonstrando eficiência e 

facilitando o processo de mensuração dessas variáveis. Em função da importância da 

determinação do volume, matéria orgânica e carbono estocados na necromassa, 

também foram desenvolvidas metodologias para a sua estimativa, como no estudo 

realizado por Péllico Netto et al. (2018), os quais desenvolveram estimadores por 

razão para predição das variáveis da necromassa. 

A geoestatística é a área de estudo da estatística responsável por estudar 

variáveis regionalizadas, consistindo em uma ferramenta que possibilita a avaliação 

espacial do comportamento da floresta. O uso da krigagem, um dos métodos de 

interpolação, permite obter valores para locais não amostrados. Com isso, a 

geoestatística é fundamentada no conceito de que as unidades amostrais mais 

próximas são mais similares entre si do que as mais distantes no espaço (ISAAKS e 

SRIVASTAVA, 1989). Alguns autores realizaram estudos utilizando métodos 

geoestatísticos para estimar a biomassa e o estoque de carbono em florestas naturais, 

como Zhao et al. (2016) e Lin et al. (2018), na distribuição espacial do carbono 

estocado em florestas da China; Babcock et al. (2018), no comportamento espacial 

da biomassa em uma floresta do Alaska; e Sales et al. (2007), na modelagem da 

distribuição espacial da biomassa na floresta Amazônica. 

Assim como os autores supracitados, o presente trabalho visa estimar e 

modelar o estoque de carbono e sua distribuição espacial por meio da geoestatística. 

Entretanto, a pesquisa restringe-se ao carbono estocado na necromassa sob o solo 

do remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista. Este trabalho também tem 

como intuito demonstrar a importância da mensuração das variáveis da necromassa 

em inventários de carbono. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Mapear os padrões de distribuição espacial do carbono estocado na 

necromassa de um remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista por meio da 

modelagem geoestatística. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

▪ Estimar os estoques de volume, biomassa e carbono na necromassa por meio 

de estimadores de razão; e 

▪ Modelar a dependência espacial do carbono estocado na necromassa por 

meio da análise semivariográfica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), frequentemente denominada de “mata-de-

araucária” ou “pinheiral”, é uma tipologia florestal do Planalto Meridional, onde ocorre 

em maior frequência. Essa área é considerada o seu atual “clímax climático”, ou seja, 

a vegetação está condicionada ao clima local. Além disso, ela presenta disjunções 

florísticas em regiões serranas, como na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira 

(IBGE, 2012). 

Sua composição florística apresenta predominância de gêneros primitivos 

como Araucaria e Podocarpus, sugerindo uma ocupação recente de Refúgios Alto 

Montanos, em face da altitude e latitude do Planalto Meridional. Segundo IBGE (2012), 

são identificadas quatro formações de Floresta Ombrófila Mista: Aluvial (em terraços 

antigos associados à rede hidrográfica), Submontana (disjunções em altitudes 

inferiores à 400 m), Montana (disjunções entre 400 e 1.000 m de altitude) e Alto-

Montana (em altitudes superiores à 1.000 m). 

Situada no Bioma Mata Atlântica, a FOM é caracterizada pela presença da 

espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, conhecida popularmente como 

Pinheiro-do-Paraná. O clima frequente nas regiões de localização dessa tipologia 

florestal é do tipo quente e úmido, porém, geralmente com inverno frio. Ademais, a 

FOM situa-se numa faixa altimétrica entre 800 e 1.200 m s.n.m., podendo ocorrer, 

eventualmente, acima desse limite (RODERJAN, 2002). Klein (1960) afirmou que a 

FOM possui ocorrência preferencial nos estados do Sul do país, onde sua fisionomia 

é inconfundível, em função da presença marcante da Araucaria angustifolia. 

Quanto à caracterização fitossociológica da FOM, o Inventário Florestal 

Nacional do Paraná identificou 567 espécies arbóreas, distribuídas em 265 gêneros e 

86 famílias botânicas (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2018). Diversos 

trabalhos realizados indicaram predominância das famílias Myrtaceae, Lauraceae e 

Fabaceae, sugerindo um padrão recorrente nessa fitofisionomia (SEGER et al., 2005; 

HERRERA et al., 2009; KLAUBERG et al., 2010; SILVA et al., 2015; HIGUCHI et al., 

2013). 

Originalmente, 83% da superfície do estado do Paraná eram cobertos por 

florestas (dividido entre Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa e Floresta 
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Estacional Semidecidual). Os outros 17% eram ocupados por cerrados e campos, 

complementados por restingas, mangues e várzeas, bem como campos de altitude e 

vegetação rupestre (MAACK, 1968). Atualmente a cobertura de florestas naturais é 

de 29% do território paranaense, o que representa aproximadamente 5,8 milhões de 

hectares (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2018). 

As florestas naturais em estágio de desenvolvimento avançado estão, hoje, 

em sua grande maioria protegidas em Unidades de Conservação (UC), garantida pela 

Lei nº 9.985/2000, também denominada de legislação do SNUC – Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC, 2000). O estado do Paraná possui, dentre todas 

as classes de UC observáveis na Lei, 702.840,92 ha protegidos, dos quais 433.907,43 

são áreas de florestas naturais, o que representa 62% do total (SERVIÇO 

FLORESTAL BRASILEIRO, 2018). 

A FOM foi amplamente explorada em décadas passadas, principalmente a 

espécie Araucaria angustifolia, em função da qualidade de sua madeira e da sua 

ocorrência abundante. Além disso, o contexto histórico desenvolvimentista do final do 

século XIX, que culminou na ferrovia que conectava o planalto meridional aos portos 

do litoral, e a posterior exportação de sua madeira, resultaram na superexploração da 

espécie (RODERJAN, 2002). 

Um estudo realizado pelo PROBIO Araucária (FUPEF, 2001) indica que 

restam apenas 0,8% de Floresta Ombrófila Mista em estágio avançado, sendo que os 

remanescentes se encontram dispersos espacialmente em fragmentos de pequeno 

ou médio portes, não superando 5.000 ha. Segundo o Inventário Florestal Nacional 

(SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2018), restam 2,7 milhões de hectares de 

FOM no estado do Paraná, o que representa cerca de 14% da sua área de cobertura 

original. 

 

2.2   REMANESCENTES URBANOS E OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E 

AMBIENTAIS 

 

Segundo ITCG (2014), em relação ao município de Curitiba, que conta com 

uma área de 43.454,10 ha, apenas 18% do solo está coberto por florestas naturais, o 

que totaliza uma área de 7.772,90 ha. O município possui significativos 

remanescentes de FOM, abrigados tanto em áreas públicas protegidas, quanto em 

áreas particulares. A cidade investe na conservação desses remanescentes florestais 
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de domínio público por meio do Sistema Municipal de Unidades de Conservação de 

Curitiba (SMUC, 2000), que gerencia os 21 Parques Naturais Municipais, duas Áreas 

de Proteção Ambiental, um Jardim Botânico, 16 Bosques de Relevante Importância 

Ecológica e uma Estação Ecológica (SMMA, 2013). 

A capital paranaense conta também com 11 Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural Municipais (RPPNMs), segundo informações da SMMA. Os 

imóveis localizados sobre áreas de cobertura vegetal relevantes são cadastrados pela 

SMMA no Setor de Áreas Verdes (SEAV), regidos pelo Decreto Municipal nº 194/2000 

(CURITIBA, 2000), que determina uma taxa de utilização em função da área do lote, 

cobertura e tipologia florestal. 

Os serviços ecossistêmicos são os benefícios fornecidos pela natureza para 

as pessoas. São essenciais para o bem-estar social e para o desenvolvimento das 

atividades econômicas. Já os serviços ambientais são as atividades humanas que 

contribuem com a conservação e a melhoria dos ecossistemas, favorecendo a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos (GIZ, 2019). 

Comumente autores e instituições referem-se aos serviços ecossistêmicos 

como sinônimos de serviços ambientais. Contudo, há uma tendência recente entre os 

especialistas em diferenciá-los, de maneira que os serviços ecossistêmicos referem-

se à contribuição da natureza para as sociedades e os serviços ambientais referem-

se às ações humanas que visam melhorar os serviços ecossistêmicos (GIZ, 2019). 

Trindade (1995) classificou os benefícios das florestas em diretos e indiretos. 

Segundo o autor, os benefícios diretos são de fácil compreensão, visto que podem ser 

financeiramente quantificados, a exemplo da produção de madeira e o valor referente 

a seu preço de mercado. Por outro lado, os benefícios indiretos não possuem o 

mesmo reconhecimento, muito em função de sua difícil quantificação, quando passível 

de valoração financeira. Porém, ressalta ainda, que os benefícios indiretos das 

florestas trazem resultados muito importantes para a sociedade. 

Dentre os serviços ecossistêmicos e ambientais advindos da conservação das 

florestas naturais estão:  

▪ Estocagem de carbono; 

▪ Recuperação e manutenção dos recursos hídricos; 

▪ Manutenção do microclima; 

▪ Prevenção da erosão e do assoreamento dos corpos hídricos; 

▪ Amenização da poluição atmosférica, acústica e visual; 
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▪ Manutenção de espécies nativas da fauna e da flora; e 

▪ Benefícios socioeconômicos, como educação ambiental, incentivos e atrativos ao 

ecoturismo, valorização de propriedades em áreas verdes, bem como efeitos sobre 

a saúde física e mental das pessoas. 

 

2.3 EMISSÕES E ESTOQUE DE CARBONO 

 

Segundo Houghton (1994), a concentração de CO2 na atmosfera é 

determinada pelas emissões oriundas da utilização de combustíveis fósseis, pela 

alteração do uso original do solo e pela absorção do dióxido de carbono pelos 

ecossistemas terrestres e marinhos. Estima-se que cerca de 30% dos Gases de Efeito 

Estufa (GEE) de origem antropogênica foram gerados pela agricultura, principalmente 

associadas à alteração do uso do solo, tendo como base o ano de 2010 (SLADE et 

al., 2016). 

A redução de emissões geradas pelo desmatamento e degradação das 

florestas foi reconhecido pelo acordo de Copenhague na UNFCCC, no ano de 2009, 

oferecendo oportunidade de promover a conservação de ecossistemas, manejo 

florestal sustentável e aumento dos estoques de carbono, através da captação de 

recursos para projetos REDD, àqueles países que detém reservas florestais e estão 

dispostos a reduzir suas emissões por desmatamento (KAROUSAKIS, 2009). Diante 

desse cenário, configurou-se uma alternativa para a recuperação de distúrbios 

antrópicos gerados, por exemplo na FOM, que atualmente limita-se a pequenos 

fragmentos florestais. 

Desta forma, as florestas desempenham papel fundamental para um balanço 

global de CO2 equilibrado, visto que o crescimento vegetal culmina no armazenamento 

de carbono na biomassa das árvores, bem como no sub-bosque, serapilheira e no 

solo em que se encontram. Tipologias florestais distintas armazenam diferentes 

quantidades de carbono em sua biomassa, de acordo com os estágios sucessionais, 

regime manejo, idade, composição florística e os teores de carbono referentes às 

espécies que ali se encontram (WATZLAWICK, 2003). 

Para Sanquetta et al. (2003), as florestas realizam o papel de fixadores e 

sumidouros dos compostos carbônicos, sendo esse o motivo para um recente 

interesse na recuperação e conservação de áreas florestais, visando amenizar o 

aumento da temperatura e seus efeitos. Em estudo realizado por Watzlawick (2003), 
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observou-se em um remanescente de Floresta Ombrófila Mista Montana, em média, 

104 Mg/ha de carbono fixado. Por outro lado, Silveira (2008) encontrou estimou 64,48 

Mg/ha por meio de equação de regressão e 65,98 Mg/ha por derivação do volume 

para o carbono estocado na biomassa arbórea de um remanescente de Floresta 

Ombrófila Densa. 

 

2.4 NECROMASSA 

 

A necromassa é definida pela FAO (2006) como a biomassa morta que se 

encontra em ambientes naturais e antropizados, a qual envolve desde pedaços de 

madeira sob o solo, galhos caídos, tocos, até troncos e árvores mortas. Segundo 

Woodal et al. (2008), a necromassa é entendida como a biomassa caída e/ou morta 

presente nos ecossistemas florestais, sendo um importante componente da 

diversidade, além de constituir indicador de manejo florestal sustentável. Quando está 

sobre um solo florestal, a necromassa detém importante papel ecológico, visto que 

traz benefícios ao ambiente como, por exemplo, a manutenção dos teores de matéria 

orgânica do solo e a ciclagem de nutrientes, bem como alimento e abrigo a outras 

formas de vida ali presentes (WADELL, 2002). 

A necromassa também constitui componente importante no processo de 

sequestro de carbono, sendo um tema que vem ganhando notável destaque nos 

últimos anos conforme o debate acerca do aquecimento global avança. Esse cenário 

está contribuindo para aumentar o valor percebido pela comunidade em relação às 

florestas naturais e os serviços ecossistêmicos que prestam (SMITH et al., 2004). 

Dessa forma, se faz necessária sua quantificação nos inventários florestais, ainda que 

quase a maioria das mensurações se restrinjam apenas a árvores mortas, pode-se 

estender a amostragem de árvores caídas, galhos e outras peças de madeira sob o 

solo florestal (NORDÉN et al., 2004). 

 

2.5 GEOESTATÍSTICA 

 

Definida como a subárea da Estatística que estuda variáveis regionalizadas, 

a geoestatística fornece técnicas para compreender a aparente aleatoriedade dos 

dados, que eventualmente podem apresentar estruturação espacial e, 

consequentemente, estabelecendo uma função de correlação espacial (YAMAMOTO 
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e LANDIM, 2013). 

A geoestatística é fundamentada na Teoria das Variáveis Regionalizadas 

desenvolvida por Matheron (1971), que define a variável regionalizada como a função 

espacial numérica de um determinado fenômeno estruturado no espaço. O 

semivariograma é a medida da modelagem geoestatística, possibilitando caracterizar 

as estruturas de dependência espacial, bem como as correlações das variáveis 

regionalizadas entre as unidades amostrais separados por distâncias sucessivas 

(ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). 

A Teoria das Variáveis Regionalizadas tem como finalidade o estudo e a 

representação da estrutura de uma variável em questão, visando a resolução de 

problemas de estimativa, baseado em dados experimentais medidos sobre suportes 

que não abrangem completamente tais domínios. Um bom estimador para uma 

variável regionalizada considera suas posições relativas e, desse modo, avalia suas 

características estruturais. Sendo assim, uma variável que apresente, além da 

aleatoriedade, caráter estrutural, pode receber o tratamento de variável regionalizada 

e ser analisada por meio da geoestatística (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). 

De acordo com Matheron (1971), existem dois propósitos possíveis na 

aplicação da geoestatística, sendo eles: 1) prático, que visa estimar uma variável 

regionalizada com base em uma amostra; e 2) teórico, que objetiva descrever a 

estrutura espacial de um fenômeno regionalizado e suas propriedades. Com isso, 

apesar da origem e aplicação nas ciências geológicas e mineração, desde a década 

de 1960, a geoestatística vem se difundindo cada vez mais em diversas áreas de 

conhecimento, como agricultura de precisão, análise espacial de crimes, cartografia, 

climatologia, ecologia de paisagem, epidemiologia, hidrologia, pedologia e engenharia 

florestal (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). 

No âmbito da engenharia florestal, a geoestatística é utilizada no manejo das 

florestas, sendo a base da silvicultura de precisão (SANTOS et al., 2017), entendida 

como conjunto de geotecnologias aplicadas na floresta e nos produtos florestais, 

visando compreender e modelar padrões espaciais, estimar valores em pontos não 

amostrados, determinar a incerteza referente a estimativa do valor e interpretar os 

dados de maneira localizada em função da variação espacial da variável 

regionalizada. Portanto, a geoestatística compõem um conjunto de técnicas 

estatísticas e matemáticas que possibilita a modelagem de variáveis regionalizadas e 

seu mapeamento por meio de interpoladores (PELISSARI et al., 2016). 
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Essas metodologias podem ser aplicadas para verificar o comportamento 

espacial de atributos de florestas nativas, como nos estudos realizados por Pelissari 

et al. (2016), Pelissari et al. (2017) e Pelissari et al. (2018), ao analisarem a estrutura 

espacial de um remanescente de Floresta Ombrófila Mista. Além disso, confirma-se o 

uso da geoestatística na modelagem da distribuição espacial de estoques de 

biomassa e carbono em florestas naturais, como nos trabalhos desenvolvidos por 

Sales et al. (2007), Zhao et al. (2016), Babcock et al. (2017) e Lin et al. (2018). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Os dados da presente pesquisa são oriundos de um remanescente de 

Floresta Ombrófila Mista, com área de 9,5 ha, localizado no Campus III da 

Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, estado do Paraná (Figura 1). Como 

situa-se em um centro urbano, a floresta objeto de estudo sofreu ação antrópica e 

extração de indivíduos, vindo a caracterizar-se hoje como floresta secundária com alta 

frequência de espécies pioneiras e diâmetros de pequenas dimensões (MACHADO et 

al., 2008). 

 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

 

FONTE: Digital Globe (2019). 

 

O clima da região, segundo classificação de Koppen, é do tipo Cfb – 

subtropical úmido mesotérmico – o qual apresenta verões frescos e geadas 

frequentes durante o inverno. A precipitação média anual é de 1.400 mm e a 

temperatura média oscila em torno dos 17ºC (NITSCHE et al., 2019). O remanescente 

florestal encontra-se entre as coordenadas 25°26’5’’ – 25°27’33’’ S e 49°14’16’’ – 

49°14’33’’ W, em ambiente com altitude entre 890 e 915 m acima do nível do mar 

(MACHADO et al., 2008). 
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3.2 BANCO DE DADOS 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa são decorrentes de um inventário florestal 

contínuo realizado nos anos de 2007, 2010, 2013 e 2016. A área foi dividida em 70 

unidades amostrais, com dimensão de 50 m x 50 m, alocadas sistematicamente 

visando abranger toda extensão do remanescente florestal (Figura 2). Nessas 

unidades amostrais, foram medidos os diâmetros à altura do peito (DAP) dos 

indivíduos arbóreos com valor igual ou superior a 10 cm, bem como a posição 

geográfica e a identificação botânica (KIERAS, 2018). 

 

FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS NO REMANESCENTE URBANO DE 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

 

FONTE: O autor (2019). 
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3.3 ESTIMATIVA DO CARBONO ESTOCADO NA NECROMASSA 

 

O carbono estocado na necromassa foi estimado de forma indireta, de acordo 

com metodologia proposta por Pélico Netto et al. (2018) e desenvolvida para a área 

de estudo da presente pesquisa. 

 

I. Estimativa do somatório das áreas seccionais da necromassa: 

 

O somatório das áreas seccionais da necromassa (𝑆), em m²/ha, foi obtido 

considerando o estimador de razão (𝑅) desenvolvido por Péllico Netto et al. (2018), 

considerando a área basal da floresta (𝐺), em m²/ha (Eq. 1). No estudo realizado por 

Pélico Netto et al. (2018), esse estimador resultou em valor de 0,427. Assim, o 

somatório das áreas seccionais da necromassa foi obtido por meio da multiplicação 

da área basal da floresta pelo estimador 0,427. 

𝑅 =
𝑆

𝐺
     ∴    𝑆 = 𝑅. 𝐺 (1) 

em que: 𝑅 = estimador de razão; 𝐺 = área basal da floresta (m²/ha); e 𝑆 = somatório 

das áreas seccionais da necromassa (m²/ha). 

 

II. Estimativa do volume de necromassa: 

 

O volume de necromassa (𝑉), em (Eq. 2), foi estimado por meio da 

multiplicação do somatório das áreas seccionais da necromassa pelo comprimento 

médios das peças (galhos e árvores mortas sob o solo) de 1,96 m (PÉLICO NETTO 

et al., 2018). 

𝑉 = 𝑆.  1,96 (2) 

em que: 𝑉 = volume de necromassa (m3/ha); e 𝑆 = somatório das áreas seccionais da 

necromassa (m²/ha). 

 

III. Estimativa do estoque de biomassa na necromassa: 

 

O estoque de biomassa na necromassa (𝑊), em Mg/ha (Eq. 3), foi obtido 

considerando o produto do volume da necromassa pelo fator de conversão, referente 
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ao teor de matéria orgânica na necromassa, que é de 0,58 (CARDOSO et al., 2012; 

PÉLICO NETTO et al., 2018). 

𝑊 = 𝑉.  0,58 (3) 

em que: 𝑊 = estoque de biomassa na necromassa (Mg/ha); e 𝑉 = volume de 

necromassa (m3/ha). 

 

IV. Estimativa do estoque de carbono na necromassa: 

 

O estoque de carbono na necromassa (𝐶), em Mg/ha (Eq. 4), foi estimado em 

cada unidade amostral por meio da multiplicação da biomassa presente na 

necromassa pelo fator de conversão igual a 0,48 (CARDOSO et al., 2012; PÉLICO 

NETTO et al., 2018). 

𝐶 = 𝑊.  0,48 (4) 

em que: 𝐶 = estoque de carbono na necromassa (Mg/ha); e 𝑊 = estoque de biomassa 

na necromassa (Mg/ha). 

 

3.4 MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DO CARBONO ESTOCADO NA 

NECROMASSA 

 

A modelagem geoestatística foi realizada seguindo quatro etapas, descritas 

nos tópicos seguintes. 

 

I. Análise exploratória do estoque de carbono na necromassa 

 

A análise exploratória consistiu no emprego de estatísticas descritivas, como 

valores mínimos (𝑥𝑚𝑖𝑛), médios (�̅�), máximos (𝑥𝑚á𝑥), desvio padrão (𝑠𝑥) e coeficiente 

de variação (𝑐𝑣%), para os estoques de carbono na necromassa em cada ocasião do 

inventário contínuo. Além disso, procedeu-se a construção de histogramas de 

frequência, para avaliar aspectos de assimetria, e a aplicação do teste de Shapiro-

Wilk (𝑆𝑊) para constatação da normalidade dos dados (p-valor ≥ 0,05). 
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II. Determinação das semivariâncias experimentais do estoque de carbono na 

necromassa em função da distância 

 

Para constatar a presença de dependência espacial dos estoques de carbono 

na necromassa, procedeu-se a determinação das semivariâncias em função da 

distância entre as unidades amostrais, conforme a expressão (Eq. 5) 

 

𝛾(ℎ) =  
1

2𝑁(ℎ)
∑ {[𝑍(𝑋𝑖

𝑁(ℎ)

𝑖=1

) − 𝑍(𝑋𝑖 + ℎ)]2 (5) 

em que: 𝛾(ℎ) = semivariância da variável 𝑍(𝑋𝑖); ℎ = distância (m); e  

𝑁(ℎ) = número de pares de pontos medidos 𝑍(𝑋𝑖) e 𝑍(𝑋𝑖 + ℎ), separados por uma 

distância ℎ. 

 

III. Modelagem de semivariogramas teóricos das semivariâncias do estoque de 

carbono na necromassa em função da distância 

 

Os modelos de semivariogramas teóricos Esférico (Eq. 6), Exponencial (7) e 

Gaussiano (Eq. 8) foram ajustados pelo método de Máxima Verossimilhança por meio 

do pacote geoR (RIBEIRO JUNIOR e DIGGLE, 2018) do programa computacional R 

(R CORE TEAM, 2019). Assim, foram obtidas as estimativas dos parâmetros efeito 

pepita (𝐶0), patamar (𝐶) e alcance (𝑎) para todos os modelos ajustados, conforme 

▪ Esférico 
𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 [(

3

2
) (

ℎ

𝑎
) − (

1

2
) (

ℎ

𝑎
)

3
] para ℎ < 𝑎 

𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 para ℎ > 𝑎 

(6) 

▪ Exponencial 
𝛾(ℎ) =  𝐶0 + 𝐶 (1 − 𝑒

ℎ

𝑎) para 0 < ℎ ≤ 𝑎 

𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶  para ℎ >𝑎 

(7) 

▪ Gaussiano 
𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 (1 − 𝑒

ℎ2

𝑎2) para 0 < ℎ ≤ 𝑎 

𝛾(ℎ) =  𝐶0 + 𝐶 para ℎ > 𝑎 

(8) 

em que: 𝛾(ℎ) = semivariância; 𝐶0 = efeito pepita; 𝐶 = patamar; 𝑎 = alcance (m); e ℎ = 

distância. 

Os semivariogramas foram determinados nas direções de 0º, 45º, 90º e 135º 

para verificar a presença de anisotropia. Caso detectada, o ângulo da anisotropia foi 

ajustado para a obtenção de um modelo com parâmetros comuns em todas as 
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direções (YAMAMOTO e LANDIM,2015). A qualidade dos ajustes foi avaliada com 

base no coeficiente de determinação (𝑅²), na raiz quadrada do erro médio quadrático 

(𝑅𝑀𝑆𝐸) e na análise gráfica dos semivariogramas. 

 

IV. Interpolação e mapeamento do estoque de carbono na necromassa 

 

O processo de interpolação espacial via krigagem ordinária pontual consistiu 

na utilização dos valores e posições das unidades amostrais (𝑋𝑖) para estimar os 

estoques de carbono na necromassa em locais não amostrados (𝑋0) em toda a área 

de estudo. Para isso, considerou-se o melhor modelo de semivariograma selecionado 

em cada ocasião do inventário contínuo, bem como o peso de cada unidade amostral 

na estimação em local não amostrado (𝜆𝑖), para a construção dos mapas temáticos e 

a posterior interpretação dos padrões e das dinâmicas espaciais dos estoques de 

carbono. 

𝑍(𝑋0) =  ∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑍(𝑋𝑖) (9) 

em que: 𝑍(𝑋0) = valor estimado para local não amostrado; 𝑍(𝑋𝑖) = valor mensurado 

em local amostrado (unidade amostral); 𝜆𝑖 = peso associado ao valor medido na 

posição. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTIMATIVA DO CARBONO ESTOCADO NA NECROMASSA 

 

Há aumento dos valores mínimos (𝑥𝑚𝑖𝑛), médios (�̅�), máximos (𝑥𝑚á𝑥) ao longo 

dos anos (Tabela 1) quanto aos teores de carbono na necromassa. Este fato denota 

o incremento em volume de material morto deposto sob o solo do fragmento e, 

consequentemente, do carbono estocado na necromassa. 

TABELA 1 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS ESTOQUES DE CARBONO NA NECROMASSA DE 
UM REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

Ano 
𝑥𝑚𝑖𝑛 �̅� 𝑥𝑚á𝑥 𝑠𝑥 

𝑐𝑣% 𝑆𝑊 
(Mg/ha) 

2007 0,041 4,294 7,945 2,362 55,01 0,911* 

2011 0,078 4,760 8,495 2,544 53,44 0,905* 

2013 0,116 4,986 8,716 2,556 51,27 0,905* 

2016 0,162 5,225 8,935 2,635 50,43 0,907* 

Em que: 𝑥𝑚𝑖𝑛 = valores mínimos; �̅� = valores médios; 𝑥𝑚á𝑥 = valores máximos; 𝑠𝑥 = desvio padrão; e 

𝑐𝑣% = coeficiente de variação; 𝑆𝑊 = teste de normalidade de Shapiro-Wilk; * = não há normalidade 
pelo teste de Shapiro-Wilk (p-valor < 0,05). 

FONTE: O autor (2019). 

 

Os estoques de carbono apresentaram valores de coeficiente de variação altos 

superiores a 50% (Tabela 1), evidência da alta variabilidade numérica entre as 

unidades amostrais, demonstrando que há locais que apresentam maior estoque do 

que outros. Essa análise justifica a aplicação da geoestatística, uma vez que, por meio 

dela, é possível observar a heterogeneidade do carbono estocado e seu 

comportamento espacial. 

Cardoso et al. (2012) e Péllico Netto et al. (2018), ao realizarem estudos sobre 

o carbono estocado na necromassa em remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, 

obtiveram valores médios de 5,80 Mg/ha e 5,60 Mg/ha, respectivamente. O presente 

trabalho resultou em valores médios inferiores, mas que tendem a se aproximar 

desses com o tempo. Cardoso et al. (2012) também estimaram o carbono estocado 

na necromassa para Floresta Estacional Decidual e Floresta Tropical, resultando em 

4,40 Mg/ha e 3,9 Mg/ha, respectivamente, demonstrando que diferentes tipologias 
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florestais tendem a incorporar diferentes quantidades de necromassa sob o solo 

florestal. 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk (SW) mostrou que os valores dos 

estoques de carbono na necromassa não são normalmente distribuídos (Tabela 1). 

Apesar de não ser um pressuposto na geoestatística, a presença de distribuições 

assimétricas positivas pode ser prejudicial à modelagem e necessitam ser corrigidas 

(YAMAMOTO; LANDIM, 2015). Para isso, visando avaliar aspectos de assimetria, os 

histogramas de frequência são apresentados na Figura 3. 

FIGURA 3 – HISTOGRAMAS DE FREQUÊNCIA DOS ESTOQUES DE CARBONO NA NECROMASSA 
DE UM REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

 

FONTE: O autor (2019). 

Em relação aos histogramas de frequência dos estoques de carbono (Figura 
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frequência. As menores frequências foram observadas nas classes 2 a 4 Mg/ha para 

os anos de 2007 e 2010, e 4 a 6 Mg/ha para 2013 e 2016. Com isso, é possível 

corroborar a heterogeneidade dos estoques de carbono no remanescente florestal 

urbano, em que a tendência à distribuições assimétricas negativas não são limitantes 

a aplicação da modelagem geoestatística no presente estudo. 

 

4.2 MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DO CARBONO ESTOCADO NA 

NECROMASSA 

 

Os parâmetros estimados para os semivariogramas teóricos, bem como as 

estatísticas de ajuste dos modelos selecionados para os estoques de carbono na 

necromassa de um remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista, estão descritos 

na Tabela 2. 

TABELA 2 – PARÂMETROS ESTIMADOS E ESTATÍSTICAS DE AJUSTE DOS SEMIVARIOGRAMAS 
TEÓRICOS SELECIONADOS PARA OS ESTOQUES DE CARBONO NA NECROMASSA DE UM 
REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

Ano Modelo 𝐶0 𝐶 𝑎 𝑅² 𝑅𝑆𝑀𝐸 

2007 Exponencial 0,5839 4,67 191,49 0,492 1,700 

2010 Exponencial 0,6810 5,45 214,70 0,501 1,810 

2013 Exponencial 0,6936 5,55 208,89 0,502 1,820 

2016 Exponencial 0,7344 5,88 208,89 0,484 1,905 

Em que: 𝐶0 = efeito pepita; 𝐶 = patamar; 𝑎 = alcance (m); 𝑅² = coeficiente de determinação; e  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = raiz quadrada do erro médio quadrático (Mg/ha). 

FONTE: O autor (2019). 

 

O modelo selecionado no ajuste dos semivariogramas foi o exponencial para 

todos os anos. Em relação aos parâmetros estatísticos, houve incremento do efeito 

pepita e do patamar, denotando aumento na variabilidade do carbono estocado na 

área durante o período de estudo. Quanto ao alcance, que representa o limite da 

dependência espacial entre as amostras, variou de 191,49 a 214,70 m, entre os anos 

de 2007 e 2010, estabilizando-se em 208,89 m nos anos seguintes, sendo esse o raio 

de influência sob o estoque de carbono na necromassa. 

A qualidade estatística dos semivariogramas selecionados na Tabela 2 pode 

ser corroborada pela análise gráfica do comportamento das semivariâncias 

observadas e estimadas (Figura 4). Com isso, constatou-se o efeito crescente e 
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posteriormente estabilizador da semivariâncias estimada, bem como a baixa 

dispersão dos valores observados em torno da linha média. 

 

FIGURA 4 – SEMIVARIOGRAMAS SELECIONADOS PARA OS ESTOQUES DE CARBONO NA 
NECROMASSA DE UM REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

               (A) 2007                 (B) 2010 

  

                (C) 2013                  (D) 2016 

  

FONTE: O autor (2019). 
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4.3 MAPAS TEMÁTICOS DO CARBONO ESTOCADO NA NECROMASSA 

 

Os mapas temáticos dos estoques de carbono na necromassa de um 

remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista são apresentados nas Figuras 5 a 

8. 

 

FIGURA 5 – MAPA TEMÁTICO DO ESTOQUE DE CARBONO NA NECROMASSA DE UM 
REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO ANO DE 2007 

 

FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 6 – MAPA TEMÁTICO DO ESTOQUE DE CARBONO NA NECROMASSA DE UM 
REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO ANO DE 2010 

 

FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 7 – MAPA TEMÁTICO DO ESTOQUE DE CARBONO NA NECROMASSA DE UM 
REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO ANO DE 2013 

 

FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 8 – MAPA TEMÁTICO DO ESTOQUE DE CARBONO NA NECROMASSA DE UM 
REMANESCENTE URBANO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO ANO DE 2016 

 

FONTE: O autor (2019). 

 

Os mapas gerados sugerem que a região central do remanescente florestal 

urbano é a área que apresenta maior concentração de carbono fixado na necromassa, 

juntamente com a região nordeste, com o estoque estimado em 9 Mg/ha. Em 

contrapartida, a região oeste apresenta a menor concentração de carbono na 

necromassa, estimado em 2 Mg/ha, tendo como base o ano de 2016. Esse padrão de 

distribuição espacial denota a influência exercida pela pressão antrópica, que é 

definida como qualquer atividade humana que interfira nos mecanismos naturais de 

funcionamento de uma unidade ecológica ou sistema (SUHOGUSOFF e PILIACKAS, 

2007), sobre os serviços ecossistêmicos da floresta, aqui exemplificados pelo 

sequestro e estocagem de carbono. 
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Percebe-se alta heterogeneidade na distribuição espacial da variável em 

questão, evidenciado pela alta variação em distâncias consideradas pequenas, 

chegando a variar 4 Mg/ha em um raio de 100 m, como se observa entre as regiões 

central e sudoeste para ano de 2016. 

Ainda, há incremento no estoque de carbono na necromassa em toda área do 

remanescente ao longo dos anos, evidenciado pelo aumento da frequência de áreas 

com 9 Mg/ha e 6 Mg/ha, e diminuição das áreas com 2 Mg/ha. Esse fato 

provavelmente está relacionado ao aumento da diversidade biológica na área desse 

remanescente no mesmo período, notado em estudo da distribuição espacial e 

temporal do índice de diversidade de Shannon-Weaver por Oliveira (2019). Nota-se, 

através do cruzamento das informações, que as áreas de maior diversidade biológica 

coincidem com as áreas com maior concentração de estoque de carbono na 

necromassa. 

A relação direta entre diversidade biológica e o volume de necromassa sob o 

solo florestal, e consequentemente o carbono nela estocado, oferece uma alternativa 

para a potencialização desse serviço ecossistêmico, uma vez que medidas de 

conservação ambiental podem propiciar aumento da diversidade. Isso possibilita a 

floresta sequestrar e fixar maior quantidade de carbono por unidade de área. Algumas 

medidas podem ser tomadas com intuito de diminuir a pressão antrópica sob a 

floresta, como por exemplo: 

• Ações de educação ambiental, visando conscientizar a comunidade local 

sobre a importância da conservação do remanescente; 

• Enriquecimento de áreas com menor diversidade biológica, por meio do 

plantio de espécies nativas condizentes com o estágio de desenvolvimento 

da vegetação naquele local; 

• Remoção de espécies exóticas invasoras que comumente ocupam as 

bordas de bosques degradados; e 

• Maior controle sobre o fluxo de pessoas, para diminuir os impactos 

ambientais negativos ocasionados por visitantes, como por exemplo a 

coleta de pinhão, muito comum na região, visando favorecer a regeneração 

natural. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia adotada para estimativa das variáveis volume de necromassa, 

biomassa e carbono estocado na necromassa demonstrou-se eficiente, além de ser 

de fácil aplicação. 

Os estoques de carbono na necromassa do remanescente urbano de Floresta 

Ombrófila Mista apresentam dependência espacial, possibilitando a aplicação da 

modelagem geoestatística. Os padrões espaciais distintos ao longo da área do 

fragmento estão, possivelmente, relacionados com os aspectos da estrutura florestal, 

como a riqueza e a diversidade de espécies do estrato arbóreo. 

Há alterações na distribuição espacial dos estoques de carbono na 

necromassa ao longo dos anos. Isso possivelmente evidencia o aumento da pressão 

antrópica sob o remanescente urbano de Floresta Ombrófila Mista, o que demonstra 

a necessidade de programas e ações de conservação para ambientes sensivelmente 

vulneráveis dessa fitofisionomia.  
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APÊNDICE 1 – SCRIPT EM PROGRAMAÇÃO R 

 

##### ANÁLISE GEOESTATÍSTICA COM O PACOTE geoR ###### 

 

### geoR : Package for Geostatistical Data Analysis  

install.packages('geoR') 

library(geoR) 

 

#### Inserir endereço da pasta de trabalho #### 

setwd("C:/TCCDADOS/carbono") 

 

#### Carregar dados com 'read.csv2' para vírgula como separador decimal #### 

dados <- read.csv2('Carbono.csv', h = T) 

 

#### Criar objetos e converter para 'geodata' 

# Carbono adaptado 

C <- as.geodata(dados, coords.col = 2:3, data.col = 4) 

C 

plot.geodata(C) 

 

#### Semivariogramas 

# Semivariograma empÍrico 

varC<- variog(C, max.dist = 250) 

plot(varC, ylab = "Semivariância", xlab = "Distância (m)") 

 

### Ajuste dinâmico 

ajuste1 <- eyefit(variog(C, max.dist = 250)) 

 

# Semivariograma 

plot(varC, ylab = "Semivariância", xlab = "Distância (m)", ylim = c(0,7)) 

lines(ajuste1, lwd = 2) 
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## Estatísticas de qualidade do ajuste 

# Validação cruzada 

cv.2007 <- xvalid(geodata = C, model = ajuste1) 

reglin2007 <- lm(cv.2007$data~cv.2007$predicted) 

 

# Coeficiente de determinação (R²) 

r2.2007 <- summary(reglin2007)$r.squared 

print(round(x = r2.2007, digits = 3)) 

 

# Raiz quadrada do erro médio quadrático (RMSE) 

erro.2007 <- sqrt(mean(cv.2007$error^2)) 

print(round(x = erro.2007, digits = 3)) 

 

 

# Krigagem ordinária 

plot(C$coords, xlab="Coord X", ylab="Coord Y", xlim = c(676680,677175), ylim = 

c(7183700,7184525)) 

polygon(x=c(C$X), 

 y=c(C$Y)) 

 

 

polygon(x=c(676664.9,676669.9,676672.6,676672.0,676677.7,676680.4,676

681.2,676684.5,676686.3,676687.6,676694.0,676697.2,676701.0,676709.8,676721.

5,676739.5,676749.1,676757.1,676763.4,676770.6,676781.6,676785.5,676799.7,67

6817.3,676825.4,676833.5,676848.2,676860.8,676872.2,676878.7,676889.4,67691

7.5,676926.4,676936.4,676941.4,676945.9,676948.0,676949.0,676955.7,676960.6,

676963.8,676971.4,676997.4,677011.3,677015.5,677029.8,677037.2,677041.1,677

052.4,677065.7,677076.8,677088.5,677093.6,677096.5,677103.2,677108.8,677114.

3,677124.5,677127.1,677130.6,677135.2,677141.6,677145.4,677145.5,677140.0,67

7137.6,677134.8,677129.0,677122.8,677117.2,677108.1,677102.1,677096.5,67709

0.4,677085.4,677082.8,677075.7,677072.8,677070.7,677071.3,677074.2,677078.5,

677080.3,677076.9,677071.9,677070.9,677065.8,677051.9,677045.6,677041.1,677

036.9,677033.1,677028.0,677024.0,677019.7,677012.5,677003.1,676994.6,676981.

5,676974.9,676974.1,676987.8,676987.2,676981.5,676977.7,676971.5,676965.4,67
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6958.4,676945.0,676937.6,676932.9,676934.0,676910.5,676903.8,676898.6,67689

5.6,676890.6,676884.6,676878.9,676875.5,676875.6,676850.1,676831.5,676828.2,

676825.6,676820.8,676819.3,676814.8,676808.2,676802.5,676795.1,676791.1,676

789.1,676786.2,676779.8,676777.5,676772.3,676771.0,676766.8,676762.2,676740.

3,676736.3,676729.5,676728.2,676722.7,676714.5,676708.1,676700.0,676679.8,67

6669.5,676663.9,676664.0,676661.4,676657.5,676652.1,676658.8,676664.9),  

        

y=c(7184231.8,7184262.7,7184274.1,7184281.6,7184317.2,7184321.9,7184328.0,7

184342.5,7184354.4,7184384.5,7184387.7,7184405.0,7184413.7,7184426.5,71844

36.5,7184435.2,7184437.2,7184447.4,7184447.2,7184458.3,7184464.8,7184475.9,

7184478.3,7184478.7,7184477.4,7184471.6,7184470.2,7184466.8,7184465.5,7184

468.3,7184462.5,7184464.7,7184458.1,7184455.4,7184454.7,7184454.7,7184455.4

,7184457.2,7184459.1,7184456.2,7184445.6,7184439.3,7184423.0,7184411.0,7184

403.1,7184392.1,7184387.9,7184394.5,7184392.8,7184381.6,7184367.1,7184345.9

,7184342.6,7184335.0,7184318.2,7184306.4,7184290.3,7184269.5,7184264.8,7184

258.7,7184255.0,7184247.0,7184218.5,7184198.5,7184177.3,7184161.7,7184151.5

,7184143.1,7184135.6,7184129.4,7184127.9,7184127.3,7184124.4,7184120.8,7184

116.7,7184110.4,7184104.1,7184097.8,7184090.0,7184079.8,7184065.7,7184051.8

,7184043.2,7184033.2,7184027.3,7184021.2,7184014.1,7184010.6,7184010.0,7184

011.4,7184016.8,7184020.7,7184021.0,7184021.9,7184021.1,7184019.7,7184015.7

,7184009.7,7184001.8,7183996.8,7183993.7,7183970.8,7183965.5,7183965.2,7183

967.0,7183971.8,7183963.3,7183970.4,7183986.5,7183988.1,7183996.0,7183999.2

,7184031.4,7184038.3,7184039.4,7184046.4,7184054.0,7184062.0,7184060.7,7184

066.4,7184071.4,7184092.8,7184088.6,7184089.0,7184091.4,7184096.7,7184103.9

,7184110.0,7184114.3,7184113.2,7184109.6,7184106.6,7184100.9,7184096.9,7184

101.5,7184112.8,7184113.2,7184108.0,7184100.5,7184092.6,7184101.6,7184107.9

,7184110.3,7184116.9,7184119.4,7184120.1,7184120.1,7184120.6,7184124.9,7184

128.7,7184132.6,7184137.4,7184141.5,7184149.2,7184160.5,7184189.5,7184231.8

),  

        lty=2) ###Poligono capão 
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# Limite da área 

borda <- 

cbind(c(676664.9,676669.9,676672.6,676672.0,676677.7,676680.4,676681.2,67668

4.5,676686.3,676687.6,676694.0,676697.2,676701.0,676709.8,676721.5,676739.5,

676749.1,676757.1,676763.4,676770.6,676781.6,676785.5,676799.7,676817.3,676

825.4,676833.5,676848.2,676860.8,676872.2,676878.7,676889.4,676917.5,676926.

4,676936.4,676941.4,676945.9,676948.0,676949.0,676955.7,676960.6,676963.8,67

6971.4,676997.4,677011.3,677015.5,677029.8,677037.2,677041.1,677052.4,67706

5.7,677076.8,677088.5,677093.6,677096.5,677103.2,677108.8,677114.3,677124.5,

677127.1,677130.6,677135.2,677141.6,677145.4,677145.5,677140.0,677137.6,677

134.8,677129.0,677122.8,677117.2,677108.1,677102.1,677096.5,677090.4,677085.

4,677082.8,677075.7,677072.8,677070.7,677071.3,677074.2,677078.5,677080.3,67

7076.9,677071.9,677070.9,677065.8,677051.9,677045.6,677041.1,677036.9,67703

3.1,677028.0,677024.0,677019.7,677012.5,677003.1,676994.6,676981.5,676974.9,

676974.1,676987.8,676987.2,676981.5,676977.7,676971.5,676965.4,676958.4,676

945.0,676937.6,676932.9,676934.0,676910.5,676903.8,676898.6,676895.6,676890.

6,676884.6,676878.9,676875.5,676875.6,676850.1,676831.5,676828.2,676825.6,67

6820.8,676819.3,676814.8,676808.2,676802.5,676795.1,676791.1,676789.1,67678

6.2,676779.8,676777.5,676772.3,676771.0,676766.8,676762.2,676740.3,676736.3,

676729.5,676728.2,676722.7,676714.5,676708.1,676700.0,676679.8,676669.5,676

663.9,676664.0,676661.4,676657.5,676652.1,676658.8,676664.9),  

               

c(7184231.8,7184262.7,7184274.1,7184281.6,7184317.2,7184321.9,7184328.0,718

4342.5,7184354.4,7184384.5,7184387.7,7184405.0,7184413.7,7184426.5,7184436.

5,7184435.2,7184437.2,7184447.4,7184447.2,7184458.3,7184464.8,7184475.9,718

4478.3,7184478.7,7184477.4,7184471.6,7184470.2,7184466.8,7184465.5,7184468.

3,7184462.5,7184464.7,7184458.1,7184455.4,7184454.7,7184454.7,7184455.4,718

4457.2,7184459.1,7184456.2,7184445.6,7184439.3,7184423.0,7184411.0,7184403.

1,7184392.1,7184387.9,7184394.5,7184392.8,7184381.6,7184367.1,7184345.9,718

4342.6,7184335.0,7184318.2,7184306.4,7184290.3,7184269.5,7184264.8,7184258.

7,7184255.0,7184247.0,7184218.5,7184198.5,7184177.3,7184161.7,7184151.5,718

4143.1,7184135.6,7184129.4,7184127.9,7184127.3,7184124.4,7184120.8,7184116.

7,7184110.4,7184104.1,7184097.8,7184090.0,7184079.8,7184065.7,7184051.8,718

4043.2,7184033.2,7184027.3,7184021.2,7184014.1,7184010.6,7184010.0,7184011.
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4,7184016.8,7184020.7,7184021.0,7184021.9,7184021.1,7184019.7,7184015.7,718

4009.7,7184001.8,7183996.8,7183993.7,7183970.8,7183965.5,7183965.2,7183967.

0,7183971.8,7183963.3,7183970.4,7183986.5,7183988.1,7183996.0,7183999.2,718

4031.4,7184038.3,7184039.4,7184046.4,7184054.0,7184062.0,7184060.7,7184066.

4,7184071.4,7184092.8,7184088.6,7184089.0,7184091.4,7184096.7,7184103.9,718

4110.0,7184114.3,7184113.2,7184109.6,7184106.6,7184100.9,7184096.9,7184101.

5,7184112.8,7184113.2,7184108.0,7184100.5,7184092.6,7184101.6,7184107.9,718

4110.3,7184116.9,7184119.4,7184120.1,7184120.1,7184120.6,7184124.9,7184128.

7,7184132.6,7184137.4,7184141.5,7184149.2,7184160.5,7184189.5,7184231.8)) 

 

# Definição do grid de krigagem 

Grid.C <- expand.grid(seq(676525,677175,2), seq(7183950,7184525,2)) 

krg.C <- krige.conv(C, locations = Grid.C, krige = krige.control(obj.m = 

ajuste1[[1]])) 

 

# Mapa temático com escala 

contour(krg.C, border =  borda, filled=T, color=heat.colors, ylab= "", xlab='', 

zlim=c(0,9), nlevels=18, add=T) 

title("Carbono estocado na necromassa 2007", font=5) 

 

 


