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RESUMO 

 

Manguezais são ecossistemas florestais costeiros responsáveis pela maior fixação de 

carbono das florestas tropicais, armazenando carbono em grandes quantidades tanto na 

forma de biomassa vegetal como em seu sedimento. No entanto, ainda existem 

manguezais com ausência ou insuficiência de estudos, resultados e contribuições que 

precisam ser sintetizadas e integradas para o melhor entendimento da temática em 

questão. Portanto, os objetivos desse estudo são: (1) analisar a evolução do conhecimento 

científico sobre estimativas de biomassa em manguezais a partir da identificação dos 

principais países, instituições, autores e publicações mais influentes referentes ao tema; e 

(2) estimar o estoque de biomassa dos manguezais da Baía de Todos os Santos. Para 

análise da produção cientifica, foram utilizados metadados dos artigos extraídos da base 

de dados Scopus com informações sobre ano de publicação, autores, revista, número de 

citações, entre outros e processados e analisados com uso do software de visualização e 

análise da literatura científica VOSviewer 1.6.9. O número de publicações sobre 

estimativas de biomassa em manguezais apresentou uma tendência de crescimento 

exponencial. Mudanças climáticas tem sido o cerne das discussões sobre as estimativas 

de biomassa em manguezais e os métodos não destrutivos os mais utilizados. O país mais 

influente da literatura sobre o tema é o EUA e, dentre os autores mais influentes, 

destacaram-se o D.M. Alongi e o J.B. Kauffman. Para a estimativa de biomassa dos 

manguezais da Baía de Todos os Santos, foram coletados dados de campo e utilizados em 

diferentes equações alométricas para estimar a biomassa de cada parcela. Paralelamente, 

índices de vegetação foram calculados a partir de imagens do satélite Sentinel-2 e 

correlacionados com as estimativas de biomassa de campo. Testes de correlação 

mostraram que a equação alométrica de Fromard et al. (1998) e o índice de vegetação 

Índice de Clorofila Red-edge Invertido - IRECI apresentaram os melhores modelos para 

estimar a biomassa acima do solo dos manguezais da Baía, com correlação de Pearson de 

0,84. A área total calculada da cobertura dos manguezais da Baía foi de 14.798,75 ha e o 

total de biomassa acima do solo foi de 1.222.424,97 Mg. O valor médio de biomassa aérea 

encontrado para toda a Baía foi 98,25 Mg/ha. 

 

Palavras-chave: Índice de vegetação, mudanças climáticas, ecossistema costeiro, 

VOSviewer. 



 

ABSTRACT 

 

Mangroves are coastal forest ecosystems responsible for high carbon fixation of tropical 

forests, storing carbon in large quantities in both plant biomass and underneath sediment. 

However, there are still mangroves with lack or limited studies, results, and contributions 

that need to be summarized and integrated to better understand this topics. Therefore, the 

objectives of this study are: (1) to analyze the evolution of knowledge about mangrove 

biomass estimates based on the identification of the most influential countries, 

institutions, authors, and publications; and (2) to estimate the biomass stock in the 

mangroves of the Baía de Todos os Santos. For the analysis of the scientific production, 

we used metadata of articles extracted from the Scopus database regarding year of 

publication, authors, journal, number of citations, among others, and processed and 

analyzed using VOSviewer 1.6.9 software for visualizing and analyzing scientific 

literature. The study showed important patterns and trends in the articles dealing with the 

mangrove biomass stock estimates. The number of publications presented an exponential 

growing trend. Climate change has been at the center of discussions and the 

nondestructive methods are the most commonly used technique to study mangroves. The 

most influent country is the USA and the most influent authors are D.M. Alongi and J.B. 

Kauffman. For biomass estimation in the mangroves of the Baía de Todos os Santos, field 

data were collected. Allometric equations were used to estimate the biomass of each plot. 

Vegetation indexes were calculated from Sentinel-2 satellite images and then correlated 

with the field estimates by the different equations. The Pearson´s correlation tests showed 

that the Fromard et al. (1998) and the IRECI vegetation index were the best models to 

estimate the above ground biomass (AGB) of the study area with an estimated R value of 

0,84. The total area covered by mangrove was 14.798,75 ha and the total biomass above 

the ground was 1.222.424,97 Mg. The mean AGB was 98,25 Mg/ha. 

 

Keywords: Vegetation index, climate change, coastal ecosystem, VOSviewer. 
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CAPITULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

1.1 INTRODUÇÃO 

 

No atual cenário das discussões climáticas, uma das principais incertezas para a 

comunidade científica paira sobre a influência das emissões antrópicas de gases de efeito 

estufa nas mudanças climáticas. Pesquisadores de todo o mundo tem realizado estudos 

para entender essa dinâmica e uma das unanimidades é que a queima de combustíveis 

fósseis seguida de desmatamento e queimadas de florestas somam uma considerável 

porção no total de emissões (LU, 2006; KINDERMANN et al., 2008; HARRIS et al., 

2012). 

O potencial de absorção de um dos principais gases de efeito estufa pelos 

ecossistemas florestais (dióxido de carbono - CO2) vem recebendo maior atenção nas 

últimas décadas. De acordo com Brown (1982), as florestas desempenham importante 

função no ciclo do carbono devido à sua capacidade de sequestrar e armazenar carbono 

em forma de biomassa vegetal. As florestas de mangue têm chamado atenção dos 

pesquisadores, visto que totalizam aproximadamente 3% do carbono sequestrado pelas 

florestas tropicais ao redor do mundo, mesmo ocupando menos de 1% da área total dessas 

florestas (ALONGI, 2012). Segundo Komiyama, Poungparn e Kato, (2005), o maior 

volume de carbono fixado pelo manguezal é acumulado e estocado abaixo do solo ao 

longo do tempo. 

Os mangues estão entre as florestas mais produtivas e biologicamente importantes 

do mundo por conta dos bens e serviços fornecidos para sociedades humanas (GIRI et al., 

2011). São áreas de criação e refúgio permanente ou temporário para muitas espécies de 

peixes, crustáceos, moluscos que são destinados à pesca, além de ser habitat para 

inúmeras espécies de animais ameaçados de extinção. A biodiversidade dos manguezais 

é rica nos diversos ambientes (marinho, terrestre, água doce, copa de árvores, dentre 

outros) (QUEIROZ e CELINO, 2008). O ecossistema é conhecido pela sua singularidade 

fisionômica e pelos diferentes tipos de serviços ambientais que fornecem, destacando-se 

os serviços de purificação da água, retenção de sedimentos e até mesmo proteção contra 

tsunamis (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2000; GIRI, 2016; UNEP, 2006). 

Estima-se que as florestas de mangue cobrem 137,760 km² da superfície terrestre 

de 118 diferentes países ou territórios. Esse total é equivalente a cerca de 1% da superfície 

coberta por florestas tropicais no mundo, nas quais se concentram 42% das áreas de 
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manguezais na Ásia, 20% na África, 15% na América Central e na América do Norte, 

12% na Oceania e 11% na América do Sul (GIRI et al., 2011). Os cinco países com maior 

extensão de manguezais são Indonésia (3.112.989 ha), Austrália (977.975 ha), Brasil 

(962.683 ha), México (741.917 ha) e Nigéria (653.669 ha). Os cinco países com as 

maiores extensões somam quase 50% do total da área de manguezais do mundo (GIRI et 

al., 2011). Apesar de toda a importância social, econômica, climática e ecológica que os 

manguezais promovem, eles se encontram seriamente ameaçados pelo crescimento 

populacional, expansão da aquicultura, extração de madeira e outras atividades humanas 

(DUKE, 2007). O rápido desaparecimento e degradação desses ambientes promovem 

drásticas consequências negativas, tanto pela transferência de materiais para os sistemas 

marinhos, quanto pela influência na composição atmosférica e clima (GIRI et al., 2011). 

A atual redução das áreas de manguezais é preocupante, pois, apesar da sua pequena 

extensão, eles podem contribuir com aproximadamente 10% do total das emissões de 

carbono causadas pelas perdas de floresta (DONATO et al., 2011). Cientistas de todo o 

mundo já apontam para esses problemas e estão desenvolvendo estratégias para entender 

e contribuir com a produção do conhecimento. O monitoramento e a estimativa de 

biomassa têm sido as formas mais exploradas para a compreensão do estoque e da 

dinâmica do carbono nesse ecossistema. 

Diversos métodos foram elaborados, testados e validados a fim de fornecer 

informações para alimentar essa discussão. Uma das mais relevantes iniciativas de 

padronização de método para dar consistência na discussão dos resultados foi o protocolo 

de aquisição de dados de campo elaborado por Kauffman e Donato (2012). 

Dentre essas estratégias, está também a utilização de imagens de satélite e outros 

equipamentos de aquisição de dados à distância, denominados de dados de sensoriamento 

remoto (SR). Os dados de SR mais utilizados até o presente têm sido os obtidos por 

sensores ópticos passivos de baixa, média e alta resolução espacial, sensores de radar e 

sensores que utilizam tecnologia a laser (SANTOS e BITENCOURT, 2016; 

WICAKSONO et al., 2016; PHAM e YOSHINO, 2017; OWERS et al., 2018; TANG et 

al., 2018). Uma recente tendência do SR está na utilização de softwares de processamento 

paralelo e computação em nuvem, como as plataformas do Google Earth Engine e 

Amazon Web Services para o processamento de imagens. Além do ganho em velocidade 

computacional, outra vantagem da utilização dessas ferramentas está no grande volume 

de dados de satélite que elas têm armazenadas em seus servidores (GIRI, 2016). 
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Nas últimas décadas, avanços significativos foram alcançados em termos de 

disponibilidade de dados de SR, métodos de classificação, infraestrutura computacional 

e conhecimento especializado (GIRI, 2016). Portanto, no cenário atual, tem-se uma larga 

quantidade de dados e uma grande necessidade de integração destes para responder às 

questões críticas sobre as mudanças climáticas e da ciência. 

 Os avanços tecnológicos alcançados têm proporcionado também aumento da 

produção científica. Ao longo do tempo, o conhecimento tem sido acumulado e novas 

técnicas e ferramentas têm sido desenvolvidas para analisar e visualizar a produção 

cientifica. Dentre elas, destacam-se as análises bibliométricas e softwares como o 

VOSviewer. 

 A bibliometria pode ser definida como uma abordagem qualitativa e 

quantitativa. É uma técnica de pesquisa frequentemente usada para avaliar o impacto de 

um pesquisador individual, grupos de pesquisa, instituições, países ou revistas 

(KRAUSKOPF, 2018). Uma rede bibliométrica consiste em nós e arestas. Os nós podem 

ser, por exemplo, publicações, periódicos, pesquisadores ou palavras-chave. As arestas 

indicam relações entre pares de nós (VAN ECK e WALTMAN, 2014). 

 O uso de redes bibliométricas tem crescido e pesquisadores necessitam a cada 

dia analisar volumes maiores de dados, com isto, técnicas e ferramentas avançadas de 

visualização como o software VOSviewer são demandadas. O VOSviewer é uma 

ferramenta recentemente desenvolvida que oferece de maneira relativamente fácil a 

funcionalidade básica necessária para visualizar redes bibliométricas (VAN ECK e 

WALTMAN, 2014). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar, na literatura, as principais referências 

e a evolução do conhecimento sobre estimativas de biomassa de manguezais e propor um 

modelo de estimativa de estoque de biomassa aérea dos manguezais da Baía de Todos os 

Santos. Como objetivos específicos, tem-se: 

 

 Analisar quantitativamente os padrões e tendências da produção científica 

sobre estimativas de biomassa em manguezais; 
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 Testar correlação entre índices de vegetação e dados de biomassa aérea 

obtidos em campo; e 

 

 Quantificar o estoque de biomassa dos manguezais da Baía de Todos os 

Santos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está dividida em três capítulos. No Capítulo 1, são encontradas as 

considerações iniciais, compostas por uma introdução geral sobre o tema estudado, os 

objetivos e a exposição da estruturação do trabalho. A introdução aborda inicialmente 

questões relacionadas ao carbono fixado pelos manguezais e as mudanças climáticas. Em 

seguida, traz informações sobre as características dos manguezais, sua importância e 

problemas atuais proporcionados pela degradação desses ambientes. Ao final, enfatiza a 

disponibilidade atual de dados e trabalhos e necessidade de analisá-los conjuntamente. 

No Capítulo 2, é realizado um levantamento do estado da arte sobre estimativas 

de biomassa em manguezais através de uma análise bibliométrica. A base de dados da 

literatura Scopus e o software Vosviewer 1.6.9 foram as principais ferramentas utilizadas 

neste estudo. O estudo mostrou-se de grande utilidade para pesquisadores que buscam 

por artigos referência sobre o tema. Além disso, revelou padrões e lacunas no 

conhecimento que podem ser exploradas para elaboração de futuros trabalhos. 

No Capítulo 3, buscou-se estimar a biomassa dos manguezais da Baía como 

estudo de caso. Foram utilizadas estimativas de biomassa a partir de dados coletados em 

campo e calculados por equações alométricas e índices de vegetação calculados por meio 

de imagens do satélite Sentinel-2. Neste capítulo, são apresentados os testes estatísticos 

entre índices de vegetação e dados de campo, a distribuição espacial dos manguezais da 

Baía de Todos os Santos e a estimativa do estoque de biomassa dessas áreas. 
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CAPITULO 2 – ARTIGO 1 - ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE 

ESTIMATIVAS DE BIOMASSA EM MANGUEZAIS BASEADA EM 

BIBLIOMETRIA 

 

Resumo: Manguezais são ecossistemas tropicais costeiros onde elementos marinhos e 

terrestres atuam em um ambiente transicional. As florestas de mangue promovem 

diversos bens e serviços para a natureza e para as sociedades humanas, dentre elas, a 

fixação e armazenamento de carbono. Embora o conhecimento sobre os manguezais tenha 

evoluído, ainda existem lacunas, áreas pouco estudadas e informações e resultados de 

trabalhos que necessitam ser integrados para o entendimento da evolução desta área de 

conhecimento. Nesse sentido, este capítulo objetiva analisar a evolução do conhecimento 

sobre estimativas de biomassa em manguezais a partir da identificação dos principais 

países, instituições, autores e publicações mais influentes referente ao tema e identificar 

padrões e tendências da produção científica sobre estimativas de biomassa em 

manguezais. No total, foram encontrados 359 artigos referentes ao tema. As análises 

revelaram um aumento na produção de artigos. Mudanças climáticas tem sido o cerne das 

discussões sobre estimativas de biomassa em manguezais e os métodos não destrutivos 

os mais utilizados. Países desenvolvidos são os mais produtivos, destacando-se os 

Estados Unidos da América. Dentre os autores mais influentes, D.M. Alongi, filiado até 

2015 no Instituto Australiano de Ciências Marinhas – Austrália e  J.B. Kauffman, 

professor da Universidade Estadual de Oregon e Diretor do Serviço Florestal Americano  

se destacaram como os autores mais produtivos e citados da literatura. O Instituto 

Australiano de Ciências Marinhas é o mais produtivo entre as organizações ou instituições 

do mundo. 

 

Palavras-chave: revisão de literatura, mudanças climáticas, análise bibliométrica. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas duas décadas, os manguezais ganharam mais atenção dos 

pesquisadores devido aos importantes bens e serviços que promovem tanto para a 

natureza quanto para a sociedade (DONATO et al., 2011). Dentre esses benefícios, 

destacam-se os de provisão de madeira, controle de erosão e tempestades, habitat para 
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espécies de peixes e crustáceos de valor comercial e fixação e armazenamento de carbono 

no solo e em forma de biomassa vegetal (UNEP, 2006; ALONGI, 2012). 

As primeiras abordagens na literatura sobre estimativas de biomassa em 

manguezais surgiram a partir de estudos da ecologia que buscavam compreender a 

produtividade primária desse ecossistema (SUZUKI e TAGAWA, 1983; SAENGER e 

SNEDAKER, 1993). Com a evolução desse conhecimento, o ecossistema passou a ser 

mais valorizada e a comunidade científica percebeu a importância dos manguezais no 

armazenamento e estoque de carbono, chegando a serem reconhecidos como as florestas 

mais ricas em carbono das zonas tropicais, com uma média de 1,023 Mg C/ha (DONATO 

et al., 2011). Embora o conhecimento sobre os manguezais tenha evoluído, ainda existem 

lacunas no conhecimento, áreas pouco estudadas e informações e resultados de trabalhos 

que necessitam ser integrados (BUKOSKI et al., 2017; ; GIRI, 2016; ; JACHOWSKI et 

al., 2013; MEDEIROS e SAMPAIO, 2008; TUE et al., 2014). 

Com a expansão da ciência e da tecnologia, tornou-se fundamental avaliar o 

avanço e o desenvolvimento alcançado pelas diversas ramificações do conhecimento a 

partir de metodologias de rápida extração de informações em um largo conjunto de dados. 

A bibliometria, que tem como princípio a exploração, organização e análises de volumes 

de dados históricos, é um dos instrumentos que tem sido amplamente utilizados para 

mitigar esses desafios ( MASCARENHAS et al., 2018; RUEDA et al., 2007; STROZZI 

et al., 2017; ). A análise bibliométrica corresponde a uma técnica que permite obter um 

panorama geral sobre uma larga quantidade de informações da literatura acadêmica. A 

técnica reduz os desafios de produzir e obter uma visão geral e estruturada de informações 

relevantes de um ou mais campos de pesquisa. (NUNEN et al., 2017) . Seu uso tem sido 

direcionado para avaliar a performance e padrões de pesquisa de autores, revistas, países 

e instituições, além disso, pode ser usada para identificar e quantificar padrões de 

colaboração entre eles (LI e ZHAO, 2015). 

Nesse sentido, este capítulo tem como objetivos: (1) analisar a evolução do 

conhecimento sobre estimativas de biomassa em manguezais a partir da identificação dos 

principais países, instituições, autores e publicações mais influentes referente ao tema; e 

(2) identificar padrões e tendências dessa produção científica. Os resultados deste estudo 

irão prover uma visão holística dos estudos sobre estimativas de biomassa em 

manguezais, a qual servirá como uma útil referência para futuros estudos. 
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2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2.1 Estratégia de busca 

  

Os dados bibliográficos analisados nesse estudo foram oriundos da base de dados 

Scopus, uma das mais conceituadas no mundo, possuindo número de artigos indexados 

superior ao de outras plataformas similares como PubMed, Web of Science e Google 

Scholar (FALAGAS, M. E. ; PITSOUNI, E. I. ; MALIETZIS, G. A. ; PAPPAS, 2007). 

As buscas na plataforma Scopus foram realizadas no dia 16 de janeiro de 2019, utilizando 

inicialmente os termos biomass e mangrove nos títulos, resumos e palavras-chave. O 

período determinado na busca foi de todas as publicações do passado até o ano de 2018. 

Foram retornados aproximadamente 1.400 documentos, incluindo artigos, revisões e 

livros.  

Em seguida, os títulos dos artigos foram analisados na tentativa de buscar 

sinônimos e outras palavras que fossem relacionadas ao tema em questão. Após essa 

segunda etapa, a seguinte chave de busca foi colocada na tentativa de filtrar e deixar a 

busca replicável: (estimat* OR primary production OR stock OR storage) AND (biomass) 

AND (mangrove). Outros dois filtros que a base de dados da Scopus permite fazer são a 

escolha de áreas de abrangência das revistas e o tipo do documento. As áreas que 

compuseram a análise foram: “Agricultura e ciências biológicas”, “Ciências Ambientais”, 

“Ciências planetárias e da terra”, “Multidisciplinar”, “Energia” e “Engenharia e Ciência 

da Computação”. Áreas do conhecimento como bioquímica, genética e biologia 

molecular foram excluídas, pois continham diversos artigos que fugiam da temática. Os 

tipos de documentos selecionados foram apenas os artigos revisados por pares. Após esse 

outro filtro, restaram 359 publicações e os metadados dos artigos com as informações 

sobre ano de publicação, autores, título, referencias, número de citações e outras, em 

formato .csv, foram baixados para posterior análise. 

 

2.2.2 Software e análise dos dados 

 

As planilhas pré-elaboradas fornecidas no site da Scopus com informações 

referentes a número de publicação por ano, filiação, autores e países foram baixadas, 

analisadas e representadas em forma de tabelas e gráfico. Foram considerados, como 

principais, os dez autores, países, artigos e instituições com maior número de documentos 
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produzidos. A partir desses metadados, foi possível identificar os artigos com maior 

número de citação, os quais foram extraídas informações como razão ou justificativa para 

realização do estudo, tipo de método utilizado, ano de publicação, autores e local onde o 

estudo foi realizado. As tabelas e o gráfico foram gerados utilizando o software Excel. 

Foi utilizado, para geração de redes, o software de mapeamento bibliométrico 

VOSviewer 1.6.9, disponível gratuitamente no site do programa (WALTMAN et al., 

2010). Para construir os mapas, o VOSviewer utiliza a técnica de visualização por 

similaridade (VOS) (VAN ECK e WALTMAN, 2007). A lógica aplicada pelo método 

VOS é que os termos que possuem alta similaridade localizam-se próximos, enquanto que 

termos que possuem baixa similaridade localizam-se distantes (VAN ECK e 

WALTMAN, 2007). Essa abordagem consiste em quatro principais etapas: identificação 

dos termos; filtragem dos termos mais relevantes; mapeamento e agrupamento dos 

termos; e visualização do mapa e agrupamento. 

 

2.2.3 Definição dos limiares das redes 

 

 Para as redes de coautoria e rede de colaboração entre países, foi considerado o 

valor do país ou autor na décima posição no rank. Para a rede de co-ocorrência de 

palavras, o mínimo de 10 ocorrências foi considerado. Algumas palavras como siglas ou 

outros tipos de ambiguidades foram somadas a partir de um arquivo auxiliar (thesaurus) 

encontrado nos apêndices. Termos sem significado foram excluídos da análise. 

 

2.3 RESULTADOS 

 

2.3.1 Informações gerais 

 

 Com a busca realizada na plataforma da Scopus, foram identificados 359 artigos 

científicos relacionados a estimativas de biomassa em manguezais. O artigo mais antigo 

identificado é datado de 1977, apresentando, portanto, uma média de aproximadamente 

9 artigos por ano. Como ilustrado na Figura 1, houve crescimento anual desproporcional 

no número de artigos entre os anos de 1977 a 2018. Até o ano de 2005, a produção de 

artigos era baixa e o número de publicações flutuou com o máximo de 8 artigos em um 

único ano. A partir desta data, houve crescimento exponencial no número de publicações 

com picos em 2008, 2012 e 2018. 
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Figura 1. Evolução anual de número de publicações sobre estimativas de biomassa de 

manguezais. 

   

Do universo de 359 artigos retornados na busca, os dez artigos mais citados foram 

identificados e suas principais características mostradas na Tabela 1. Os artigos mais 

citados se dividiram em quase todas as décadas, com exceção da década de 1970. O artigo 

mais importante da década de 1980 foi o de Putz e Chan (1986), da década de 1990, o de 

Twilley, Chen e Hargis (1992). A década de 2000 foi representada pelo artigo elaborado 

por Chave et al. (2005) e a década de 2010, pelo trabalho de Donato et al. (2011). 

 A região entre o sudeste da Ásia e oceania mostrou-se como uma região de 

destaque, contendo 50% dos artigos mais citados. Os trabalhos realizados em escala 

global e os realizados na américa do norte representam 20% cada, e, por fim, américa do 

sul com 10%. Os países ou territórios identificados nesta Tabela são referentes as 

localidades onde os estudos foram realizados (Tabela 1). 

 Dentre as razões ou motivadores para realização dos estudos, mudanças climáticas 

e desenvolvimento e teste de novos métodos foram as mais recorrentes, representando 

60% do total das pubicações mais influentes quando somadas. As categorias de métodos 

são baseadas no Trabalho de Lu (2006). O método não-destrutivo, ou seja, aquele que 

utiliza variáveis estruturais da vegetação e equações alométricas são os mais utilizados, 

seguido pelo método destrutivo e, por fim, o uso de sensoriamento remoto que, nos 

exemplos contemplados na análise, utilizaram dados de campo e equações alométricas 

para calibrar e validar suas estimativas. 
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Tabela 1. Lista de artigos mais citados e suas principais características. 

 
*Uso de sensoriamento remoto; ** Corte de árvores; *** Equações alométricas/sem corte de árvores; **** 

Serviços ecossistêmicos 

  

2.3.2 Distribuição geográfica dos autores e instituições 

 

As contribuições sobre estimativas de biomassa em manguezais foram originadas 

de 71 diferentes países. Desse total de países, 21 estiveram localizados na Ásia, 14 na 

Europa, 9 na África, 5 na América do Norte, 5 na América do Sul, 4 na Oceania e 2 na 

América Central. A Tabela 2 lista e ranqueia os dez países mais produtivos no que se 

refere ao tema. Estados Unidos da América e Austrália lideram a lista. Os países 

identificados nesta tabela são referentes as instituições de origem dos pesquisadores 

(Tabela 2).  

 A visualização da proximidade e colaboração entre os países mais produtivos é 

mostrada na Figura 2. Os principais países neste campo de pesquisa se dividem em 4 

grupos, sendo a Indonésia o país que liga os outros 3 grupamentos. O maior grau de 

interação entre países identificado foi entre Austrália e Estados Unidos da América, 

compartilhando 10 publicações. Os EUA possuem também uma forte interação com 

México e China, compartilhando 7 e 6 artigos, respectivamente. Outra forte colaboração 

em publicações foi entre Japão e Bangladesh. Dos 15 artigos publicados por Bangladesh, 

7 tiveram a participação dos japoneses. 

 

 

Autores 

 
Citações 

País/Território 

estudado 
Razão do estudo Categoria do método 

Chave et al. (2005) 1279 Global Metodológica Não-Destrutivo** 

Donato et al. (2011) 695 Micronésia/Indonésia 
Mudanças 

Climáticas/SE**** 
Não-destrutivo*** 

Twilley, Chen e Hargis (1992) 267 Global Ciclo do Carbono Não-destrutivo 

Simard et al. (2006) 167 EUA Conservação/Manejo SR*+ Não-destrutivo 

Komiyama, Poungparn e Kato 

(2005) 
164 Tailândia/Indonésia 

Mudanças 

Climáticas 
Destrutivo 

Putz e Chan (1986) 164 Malásia Conservação/Manejo Não-destrutivo 

Day et al. (1987) 141 México 
Produtividade 

primária 
Destrutivo 

Kauffman et al. (2011) 133 Micronésia 
Mudanças 

Climáticas 
Não-destrutivo 

Proisy; Couteron; Fromard 

(2007) 
118 Guiana Francesa Metodológica SR+ Não-destrutivo 

Clough, Dixon e Dalhaus (1997) 124 Austrália Metodológica Destrutivo 
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Tabela 2. Lista dos 10 países com maior número de publicações relativas à estimativa de 

biomassa (os países são referentes às instituições dos autores). 

Rank País Nº de artigos FR*(%) 

1º EUA 86 24,0 

2º Austrália 57 15,9 

3º China 38 10,6 

4º Japão 35 9,7 

5º Brasil 32 8,9 

6º Índia 28 7,8 

7º México 22 6,1 

8º Malásia 21 5,8 

9º Indonésia 16 4,5 

10º Bangladesh 15 4,2 
*Frequência relativa 

  

 

 

Figura 2. Rede de colaboração entre países. Cada país é representado por um círculo cujo 

diâmetro varia em função do número de publicações. A espessura das hastes indica o grau 

de interação entre os países. As cores representam grupamentos de países que 

compartilham publicações. 

 

 A Figura 3 ilustra a rede temporal de colaboração entre os países, representada 

pela média dos anos de publicação dos artigos. Indonésia, Bangladesh, China e Índia 

foram os países com a média de publicação mais recente. México e Austrália 

apresentaram a média de publicação mais antiga dentre os países mais importantes em 

publicações sobre estimativas de biomassa em manguezais. 
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Figura 3. Rede temporal de colaboração entre países. Cada país é representado por um 

círculo cujo diâmetro varia em função do número de publicações. A espessura das hastes 

indica o grau de interação entre os países. As cores representam a média dos anos de 

publicação. 

 

  Em relação às instituições as quais os autores dos artigos são filiados, não houve 

homogeneidade ou domínio de instituições ou organizações neste de campo da ciência. 

Foram identificadas 160 instituições/organizações diferentes. No geral, a média de 

publicação por instituição ou organização foi de 2,24 artigos. A Tabela 3 elenca e 

classifica as 10 instituições mais produtivas. 

 

Tabela 3. Lista das 10 instituições ou organizações mais produtivas em estimativas de 

biomassa em manguezais. 

Rank Instituição  País N. de Artigos 

1º Australian Institute of Marine Science Austrália 17 

2º Louisiana State University EUA 16 

3º Chinese Academy of Sciences China 12 

3º Sun Yat-Sen University China 12 

3º Khulna University Bangladesh 12 

4º Florida International University EUA 10 

4º University of Queensland Austrália 10 

5º Universidade do Estado do Rio de Janeiro Brasil 9 

5º Xiamen University China 9 

6º USDA Forest Service EUA 8 

 

 Em meio às instituições ou organizações, foram identificados 3 institutos de 

pesquisa (Instituto Australiano de Ciências Marinhas, Academia Chinesa de Ciência e 
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Serviço Florestal do Departamento Americano de Agricultura) e 7 universidades. A 

instituição mais produtiva, o Instituto Australiano de Ciências Marinhas, fundado em 

1972, tem direcionado seus estudos para o monitoramento e entendimento das mudanças 

nos ecossistemas marinhos. EUA e China abrigam o maior número de instituições, com 

3 representações cada. 

 

2.3.3 Autores e suas cooperações 

 

No total, 1166 autores participaram de publicações sobre estimativas de biomassa 

em manguezais. Em média, os artigos contêm 3,24 autores por publicação. A Tabela 4 

mostra os 10 autores mais produtivos. A classificação ilustrada na tabela foi baseada 

primeiramente no número de publicações e o critério de desempate foi o número de 

citações recebidas nestes artigos. Além do pesquisador D.M. Alongi, o mais produtivo 

com 10 artigos publicados, destaca-se o J.B. Kauffman, o mais citado entre os autores na 

lista dos mais produtivos, com 957 citações. O número de citações recebidas pelos autores 

teve grande variação. 

 

Tabela 4. Lista dos 10 autores mais produtivos. 

Rank Autores  Nº de artigos Citações 

1º Alongi, D.M.  10 436 

2º Twilley, R.R.  9 777 

3º Simard, M.  8 477 

4º Soare,s M.L.G.  8 107 

5º Estrada, G.C.D.  7 36 

6º Kauffman, J.B.  6 957 

7º Rivera-Monroy, V.H.  6 467 

8º Tirendi, F.  6 303 

9º Lovelock, C.E. 6 167 

10º Hagihara, A.  6 124 

 

 A rede de colaboração entre os autores mais influentes da literatura em 

estimativas de biomassa em manguezais foi gerada e analisada com o VOSviewer para 

avaliar a interação entre estes autores. Como mostrado na Figura 4, quatro grupamentos 

foram identificados. O maior grupamento encontrado é formado pelos pesquisadores C.E. 

Lovelock, J.B. Kauffman, D.M. Alongi e F. Tirendi. A maior interação deste grupo de 

autores é entre os pesquisadores D.M. Alongi e F. Tirendi, sendo colaboradores mútuos 

em 5 artigos. 
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Figura 4. Rede de coautoria em estimativas de biomassa em manguezais. Cada autor é 

representado por um círculo cujo diâmetro varia em função do número de artigos 

publicados. A espessura da haste indica o grau de interação que cada autor possui com 

outro. As cores representam o ano médio em que os artigos foram publicados. 

 

 Deste grupamento, foi possível perceber que os pesquisadores C.E. Lovelock e 

J.B. Kauffman possuem as publicações mais recentes. O segundo maior grupamento de 

autores é formado pelos pesquisadores R.R.Twilley, M. Simard e V.H. Rivera-Monroy. 

Os pesquisadores R.R. Twilley e V.H. Rivera-Monroy apresentaram a maior interação 

deste grupo, colaborando conjuntamente em 6 artigos. M.L.G. Soares e G.C.D. Estrada 

possuem a média de publicação mais recente e alto grau de interação entre eles, com 7 

publicações partilhadas. A. Hagihara encontra-se isolado entre os autores mais 

produtivos. 

 

2.3.4 Análise dos termos 

 

 Os termos mais frequentes nas publicações dão uma visão geral sobre a direção 

em que determinada área do conhecimento vem caminhando. A rede de co-ocorrência de 

palavras apresentou três diferentes grupamentos. O grupo de palavras vermelho é 

composto em maior parte por termos relacionados ao ecossistema manguezal. O grupo 
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azul é composto por termos relacionados a biomassa e o grupo verde por termos 

relacionados a carbono (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Rede de co-ocorrência de palavras extraídas de artigos sobre estimativas de 

biomassa em manguezais. Cada termo é representado por um círculo cujo diâmetro varia 

em função do número de ocorrências. As cores representam os grupos de palavras. 

    

 As palavras com maior ocorrência foram biomass, mangrove, ecosystem, species 

e carbon. Os três últimos, no entanto, não foram inseridos como termos na busca. Poucas 

palavras relacionadas a métodos foram identificadas entre as mais recorrentes. Dentre 

elas, foi possível identificar stem diameter, basal area, accuracy e tree height. A Figura 

6 apresenta a mesma rede de co-ocorrência de palavras, desta vez, com a informação 

temporal. Dos termos com ocorrência mais antiga, destaca-se o primary production, com 

média de ocorrência no ano 2000, e entre os mais recentes, aparecem os termos “estoque 

de carbono” (2015), “serviços ecossistêmicos” (2015) e “carbono azul” (2016). Estes 

termos indicam uma tendência atual da produção científica para mudanças climáticas e 

suas implicações. 
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Figura 6. Rede de co-ocorrência de palavras extraídas de artigos sobre estimativas de 

biomassa em manguezais no tempo. Cada termo é representado por um círculo cujo 

diâmetro varia em função do número de ocorrências. As cores representam o ano médio 

de ocorrência das palavras. 

   

2.4 DISCUSSÃO 

 

  Técnicas de análise bibliométrica são ferramentas de grande importância para 

obter uma visão geral sobre a literatura e direcionar a leitura de pesquisadores em seus 

determinados campos de pesquisa. Estudos utilizando estas técnicas já foram realizados 

para avaliar outros campos da pesquisa cientifica, contudo, este é o primeiro trabalho 

aplicado a estimativas de biomassa em manguezais. 

 O número de publicação de artigos é um importante indicador de tendência de 

determinado campo de conhecimento científico. No início dos resultados, como indicado 

na Figura 1, houve crescimento no número de publicações sobre estimativas de biomassa 

em manguezais ao longo do período de 1977-2018, indicando uma tendência para os 

próximos anos. Haja vista a acentuação da preocupação global no que se refere a 

mudanças climáticas, dois picos de publicação identificados, 2008 e 2012, coincidiram 

com os anos de início e final, respectivamente, do primeiro período do Protocolo de 

Kyoto, no qual países ratificaram o acordo de redução de gases de efeito estufa. Acredita-
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se que este evento tenha influenciado a publicação de artigo nesses anos (UNITED 

NATIONS, 1998).  

 As décadas analisadas, com exceção da década de 1970, tiveram seus artigos 

importantes. Na década de 1980, dentre os artigos mais citados, Putz e Chan (1986) 

realizaram um dos poucos trabalhos temporais encontrados (1920-1981), estimando a 

biomassa, a partir de equações alométricas, a produtividade primária e a dinâmica de 

sucessão neste período em um estudo local nos manguezais de Matang - Malásia. 

 O trabalho destaque da década de 1990 teve a menor relevância com um número 

baixo de citações. O estudo conduzido por Twilley, Chen e Hargis (1992) consistiu em 

uma estimativa de carbono em todo o ecossistema costeiro a partir de dados secundários, 

ou seja, extraindo os dados de biomassa e carbono de outros trabalhos publicados em 

diferentes partes do globo. O trabalho possui um número médio de citações quando 

comparado aos outros estudos mais citados. 

 Da década de 2000, o artigo mais influente foi o de Chave et al. (2005). Os autores 

estimaram a biomassa e estoque de carbono de diversos ecossistemas florestais, incluindo 

os manguezais de diferentes partes do mundo utilizando equações alométricas a partir do 

diâmetro na altura do peito. Acreditamos que o grande número de citação obtido por esta 

publicação é decorrente, primeiro, dos diversos ecossistemas estimados dentro de 

florestas tropicais e, segundo, por ser um artigo em escala global. A década de 2010 foi 

representada pelo artigo de Donato et al. (2011). Embora seja o mais recente entre os mais 

citados, o artigo conta com o segundo maior número de citações da literatura sobre 

estimativas de biomassa em manguezal e pode ser encontrado em diversas citações das 

publicações recentes. Neste trabalho, os autores estimaram o estoque de biomassa e 

carbono de todo o ecossistema manguezal em diversas localidades entre o sudeste asiático 

e a Oceania, colocando os manguezais no topo da riqueza em carbono nos ecossitemas 

florestais de zonas tropicais. Além da forte menção da importância dos manguezais no 

armazenamento e estoque de carbono, os autores abordaram conceitos atuais como os 

serviços ecossistêmicos promovidos pelos manguezais. 

 Dos quatro países com maior número de publicação, três são países desenvolvidos 

(EUA, Austrália e Japão). A melhor colocação entre os países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento é da China, na terceira colocação no ranking. Esse comportamento era 

esperado, uma vez que países desenvolvidos possuem maior investimento em ciência e 

tecnologia. Ressalta-se que esse número de publicações é referente apenas à origem da 

instituição na qual os pesquisadores são vinculados. Com exceção da Austrália, que 
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possui grande ligação em colaborações com EUA, o comportamento de colaboração entre 

os países da Figura 2 apresentou uma lógica geográfica de proximidade. 

 Em relação aos centros de pesquisa, podemos sugerir que a distribuição das 

instituições ou organizações por países foi relativamente heterogênea. O instituto com 

maior participação em publicações apresentou uma porcentagem de aproximadamente 

5% do total dos artigos. Vale ressaltar que um único artigo pode conter pesquisadores de 

diversas instituições. 

 A partir da rede de co-ocorrência de palavras, foi possível identificar termos que 

revelam a tendência atual da literatura sobre estimativas de biomassa em manguezais. 

Análises do estoque de carbono do mangue para alimentar as discussões sobre as 

mudanças climáticas tem sido o enfoque dos autores em artigos atuais ( ALONGI et al., 

2016; DONATO et al., 2012; KANGKUSO et al., 2016). Os termos “estoque de 

carbono”, “carbono azul” e “serviços ecossistêmicos”, entre os mais recentes, fornecem 

uma direção de tendência para o futuro das publicações. 

 

2.5 CONCLUSÕES 

 

A análise bibliométrica sobre o tema em questão permitiu obter um panorama 

geral sobre produção científica dessa área de conhecimento. O presente estudo revelou 

importantes padrões e tendências nos artigos sobre estimativas do estoque de biomassa 

em manguezais. 

Este trabalho mostrou que o número de publicações sobre estimativas de biomassa 

em manguezais apresentou uma tendência de crescimento exponencial. Foram 

encontrados um total de 359 artigos referentes ao tema. Dos anos 1980 até o ano de 2018, 

todas as décadas apresentaram um mínimo de dois trabalhos dentre os 10 artigos mais 

citados. 

 Mudanças climáticas tem sido o cerne das discussões sobre as estimativas de 

biomassa em manguezais e os métodos não-destrutivos, os mais utilizados. O país mais 

influente da literatura sobre o tema é o EUA, entretanto, países em desenvolvimento têm 

contribuindo recentemente neste campo de pesquisa. 

Dentre os autores mais influentes, D.M. Alongi foi o primeiro com o maior 

número de artigos publicados e o J.B. Kauffman foi o que apresentou o maior número de 

citações, mesmo sendo um dos mais recentes dentre os mais citados. 
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O Instituto Australiano de Ciências Marinhas é o mais produtivo entre as 

organizações ou instituições. A partir da rede de co-ocorrência de palavras, foi possível 

identificar termos que revelam a tendência atual da literatura sobre estimativas de 

biomassa em manguezais. 

Por fim, embora já exista uma considerável quantidade de estudos já realizados, 

recomenda-se valer-se dos avanços tecnológicos e desenvolver novos métodos, realizar 

trabalhos em regiões poucos estudadas, bem como integrar esses estudos para subsidiar 

as discussões e o entendimento sobre os efeitos do estoque de biomassa vegetal nas 

mudanças climáticas globais. 
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CAPÍTULO 3 - ARTIGO 2 - MODELAGEM DO ESTOQUE DE BIOMASSA 

AÉREO DOS MANGUEZAIS DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS 

 

Resumo: O manguezal é um dos importantes ecossistemas das zonas tropicais que 

atualmente encontra-se sobre crítica ameaça dos impactos proporcionados pelo 

crescimento populacional, mudanças climáticas e outras atividades humanas. Apesar de 

ter sua importância reconhecida quanto aos diferentes bens e serviços que promovem, 

estudos nesses ambientes ainda não são suficientes, como é o caso da ausência de 

informações sobre o estoque de biomassa de regiões importantes como os manguezais da 

Baía de Todos os Santos. No intuito de fornecer informações básicas que fortaleçam as 

discussões sobre as mudanças climáticas, o objetivo deste estudo é modelar o estoque de 

biomassa dos manguezais da Baía de Todos os Santos. Para tal, foram amostradas 35 

parcelas retangulares ao longo de seis transectos onde as árvores de mangue presentes nas 

parcelas amostrais foram identificadas e tiveram a circunferência na altura do peito 

medida. Os dados coletados em campo foram utilizados em diferentes equações 

alométricas para estimar a biomassa de cada parcela. Paralelamente, índices de vegetação 

foram calculados a partir de imagens do satélite Sentinel-2 e, em seguida, correlacionados 

com as estimativas de campo pelas diferentes equações. Os testes de correlação 

mostraram que a equação alométrica de Fromard et al. (1998) e o índice de vegetação 

IRECI - Índice de Clorofila Red-edge Invertido são os melhores modelos para estimar a 

biomassa aérea dos manguezais da Baía, com coeficiente de correlação de Pearson de 

0,84. A área total calculada da cobertura dos manguezais da Baía foi de 14.798,75 ha e o 

total de biomassa acima do solo estocada de 1.222.424,97 Mg/ha. O valor médio de 

biomassa aérea foi 98,25 Mg/ha. Em relação aos valores de biomassa dos três principais 

rios tributários, o rio Jaguaripe apresentou maior valor médio, seguido do rio Subaé e 

Paraguaçu, com 118,3Mg/ha, 90,21Mg/ha e 60,10Mg/ha, respectivamente. 

 

Palavras-chave: índice de vegetação, equação alométrica, sentinel-2,  
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 Manguezais são ecossistemas florestais de grande importância biológica, social e 

econômica que ocorrem exclusivamente em regiões tropicais e subtropicais (MOUGIN 

et al., 1999). Eles são responsáveis pela promoção de serviços ambientais como provisão 

de madeira, habitat para fauna costeira, proteção contra tsunamis e ventos e 

armazenamento de carbono (DONATO et al., 2011; ALONGI, 2012).  Os mangues são 

reconhecidos como o ecossistema florestal mais rico em carbono das zonas tropicais, 

apresentando uma média de 1,023 Mg C/ha (DONATO et al., 2011). Abrange uma área 

de aproximadamente 1% do total das florestas tropicais, porém, é o responsável pelo 

sequestro de 3% do carbono fixado nessas florestas. Apesar de toda essa importância, a 

área de ocupação dos manguezais encontra-se sobre crítica ameaça dos impactos 

proporcionados pelo crescimento populacional, mudanças climáticas e outras atividades 

humanas (DUKE, 2007). 

Estima-se que os manguezais tenham perdido cerca de 35% de área entre os anos 

de 1980 a 2000 (VALIELA et al., 2001). Considerando a tendência de conversão das 

áreas de manguezais em outros usos do solo em todo o mundo, é importante conhecer 

onde estão localizados esses reservatórios de carbono abaixo e acima do solo e em quais 

quantidades eles se encontram, uma vez que a degradação desse ecossistema promove 

emissão de gases de efeito estufa em grandes proporções (ALONGI, 2012a). 

Algumas tentativas de levantar essas informações já foram realizadas. Os 

trabalhos correspondem a estimativas realizadas em escala local, como em baías e 

estuários (MEDEIROS e SAMPAIO, 2008); SANTOS et al., 2017) ou estimativas globais 

com valores médios de biomassa em manguezais por país (TANG et al., 2018). A 

América do Sul abriga 2.509.463 ha de manguezais, o que corresponde a 

aproximadamente 17% do total da área de manguezal global (HUTCHISON et al., 2014). 

Entretanto, informações precisas sobre o estoque de biomassa e carbono desses 

manguezais ainda são incipientes, como é o caso da falta de informações sobre o estoque 

de biomassa dos mangues da Baía de Todos os Santos. 

Os métodos mais comumente utilizados para estimar biomassa acima do solo 

(AGB) são baseados em técnicas de inventário florestal, que consistem em utilizar 

parcelas amostrais ou transectos levantando os dados de biomassa em algumas áreas por 

meio do corte de árvores ou utilização de equações alométricas para inferir estimativas 

para toda a área de interesse. Essas abordagens são suficientes para trazer informações 
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precisas sobre algumas centenas de hectares, por outro lado, são economicamente e 

temporalmente onerosas para extensas áreas (CASTILLO, J. A.; APAN, A. A.; 

MARASENI, T. N.; SALMO, 2017). Para superar esses desafios, o uso do sensoriamento 

remoto é percebido como uma potencial ferramenta. Metodologias utilizando diferentes 

fontes de dados tem sido implementada em diferentes regiões do mundo (ASLAN et al., 

2016; CARTUS et al., 2014; OLAGOKE et al., 2016; WICAKSONO et al., 2016). Uma 

variedade de dados de sensoriamento remoto já foi testada para quantificar a biomassa e 

carbono dos mangues, destacando-se os dados de tecnologia a laser (LIDAR), sensores 

ópticos de baixa, média e alta resolução espacial e os de radar de abertura sintética (SAR) 

(CASTILLO et al., 2017; FATOYINBO e SIMARD, 2013; HAMDAN et al., 2014; ). 

Nos últimos cinco anos, avanços tecnológicos foram essenciais para quebra de 

paradigmas nesse campo da ciência. O desenvolvimento e popularização de novos dados 

ou imagens de satélites geraram um grande volume de dados espaciais. Os progressos do 

desenvolvimento de softwares de processamento paralelo de dados em nuvem geraram 

ganho em velocidade computacional e apresentam capacidade de armazenar grande 

volume de dados em seus servidores (GIRI, 2016). 

O Google Earth Engine é um dos softwares de processamento em nuvem que tem 

ganhado espaço nas pesquisas científicas. Correções atmosféricas, remoção de bordas, 

remoção de nuvens e sombras são algumas das possibilidades que a plataforma oferece 

em um tempo de processamento reduzido. O objetivo deste estudo é modelar o estoque 

de biomassa e carbono dos manguezais da Baía de Todos os Santos utilizando ferramentas 

de sensoriamento remoto. 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de estudo 

  

A Baía de Todos os Santos, uma das maiores baías do Brasil, possui área de 

aproximadamente 1.100 km² (DIAS et al., 2011) e está localizada nas coordenadas 

centrais de latitude 12°50’ S e longitude de 38°38’ W (HATJE e ANDRADE, 2009). A 

mais importante baía navegável da costa tropical do Brasil se estende por 462 km da costa 

baiana e seu perímetro é de aproximadamente 200 km (HADLICH et al., 2009). Os 

municípios que compreendem os limites da baía são: Santo Amaro, Cachoeira, São 
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Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, Madre de Deus, Salvador, Itaparica, 

Saubara, Maragogipe Nazaré, Vera Cruz e Jaguaripe. 

 O surgimento da Baía se deu no período Cretáceo, quando houve a divisão entre 

a América do Sul e a África (CIRANO e LESSA, 2007). O desencadeamento desse 

processo deu origem a duas outras bacias de menor tamanho, a Baía do Iguape e a Baía 

de Aratu (Figura 7), a primeira abrangendo uma área de 80 km² e a segunda cobrindo 

uma área de 22 km² (QUEIROZ e CELINO, 2008). 

 

 

Figura 7. Localização da Baía de Todos os Santos e os municípios de abrangência. 

 

Os três principais tributários da Baía são os rios Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé, 

responsáveis por 74% da descarga fluvial total da baía (CIRANO e LESSA, 2007). O rio 

Paraguaçu, com uma área de 56.300 km², é o principal responsável pela descarga fluvial, 

com suas máximas em dezembro e janeiro (HATJE e ANDRADE, 2009). O rio Subaé, 

embora seja o terceiro em tributação, é considerado o mais poluído entre os três, drenando 

uma área industrial contendo fábricas de fundição de chumbo e papel e destilarias de 

álcool (AMADO-FILHO, G. M.; SALGADO, L. T.; REBELO, M. F.; REZENDE, C. E.; 

KAREZ, C. S.; PFEIFFER, 2008). 
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 A geomorfologia local apresenta um relevo relativamente plano, formando um 

ambiente estuarino – lagunar úmido, condição favorável para o desenvolvimento da Mata 

Atlântica e seus ecossistemas associados. Dentre estes, destacam-se os manguezais, 

recobrindo cerca de 30% da extensão costeira da baía (QUEIROZ e CELINO, 2008). 

 As espécies que representam predominantemente a vegetação dos manguezais da 

Baía são: Laguncularia racemosa R. Gaertn. (mangue branco), Avicennia schaueriana 

Stapf & Leech. (mangue siriúba) e Rhizophora mangle L. (mangue vermelho). As etapas 

metodológicas deste estudo são resumidas na Figura 8. 

 

 

Figura 8.  Fluxograma com o resumo da metodologia. 

 

3.2.2 Mensurações de campo 

 

A mensuração dos dados de campo foi realizada nos manguezais do rio Jaguaripe-

BA em 2017. O método seguiu recomendações do protocolo de mensuração de dados de 
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campo de Kauffman e Donato (2012). Foram amostradas 35 parcelas retangulares ao 

longo de seis transectos (um transecto com cinco parcelas e cinco transectos com seis 

parcelas). Todavia, os plots 3, 4 e 6 do transecto 1 ficaram fora da análise, uma vez que 

houve sobreposição das coordenadas por conta da proximidade das parcelas e erro do 

receptor GPS de navegação. Todas as parcelas do transecto 4 foram removidas também 

por causa do erro na captura de coordenadas, restando 26 plots para posterior análise. 

Os transectos foram instalados perpendicularmente à linha d’água, sendo que o 

centro da primeira parcela estava localizado a 20 m da franja do mangue. As parcelas 

foram alocadas a uma distância aproximada de 20 m entre si. As árvores de manguezais 

presentes nas parcelas amostrais foram identificadas e tiveram a circunferência a altura 

do peito (CAP) (1,30 m) medidas. 

As circunferências mensuradas em campo foram convertidas em diâmetros, os 

quais foram posteriormente utilizadas para as estimativas de biomassa pelos seguintes 

modelos: 

AGB = 0,178*(D2,47) (IMBERT e ROLLET, 1989);  

AGB = 0,128*(D2,6) (FROMARD et al., 1998) 

AGB = 0,171*(D2,51) (PUTZ e CHAN, 1986); e  

AGB = 0,168*ρ*(D2,471) (Equação geral do Blue Carbon) 

Onde D = diâmetro na altura do peito; e ρ = densidade média da madeira. 

 

3.2.3 Dados de satélite e processamento 

 

As imagens utilizadas para geração dos índices foram oriundas do satélite 

Sentinel-2. O satélite foi lançado pela Agência Espacial Europeia (ESA) em junho de 

2015. O sensor multiespectral de alta resolução espacial denominado MSI possui 13 

bandas espectrais de 16 bits. O lançamento do satélite teve, como proposta principal, o 

monitoramento da vegetação, apresentando quatro bandas no red-edge, uma no 

infravermelho próximo (NIR) e duas no infravermelho de ondas curtas (SWIR), bandas 

importantes para detecção e análise da vegetação (Tabela 5). Toda a série histórica de 

imagens desse sensor são encontradas já ortorretificadas, georreferenciadas e 

radiometricamente calibradas na base de dados do GEE, disponíveis gratuitamente. 

As imagens foram processadas no GEE. A plataforma possui vantagens 

significativas em relação aos softwares de processamento de imagens comuns. A 

ferramenta possibilita o processamento paralelo em nuvem, ou seja, todo processamento 
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é realizado simultaneamente por diversas máquinas, reduzindo drasticamente o tempo 

gasto, e o comando das tarefas a serem rodadas nos servidores é realizado através da 

internet (SIDHU et al., 2018). Outra característica que torna a ferramenta poderosa é o 

acesso a toda a série histórica de imagens dos principais satélites gratuitos da atualidade, 

como são os casos dos satélites Sentinel, Landsat, Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) e outros produtos derivados destes sensores. 

 

Tabela 5. Especificações do satélite Sentinel-2. 

Banda Resolução 

(m) 

Comprimentos de onda 

(nm) 

Descrição  

B1 60  443,9 Aerossóis  

B2 10  496,6  Azul 

B3 10  560,0 Verde 

B4 10  664,5 Vermelho 

B5 20  703,9  Red-edge 1 

B6 20  740,2  Red-edge 2 

B7 20  782,5 Red-edge 3 

B8 10  835,1  Infravermelho próximo 

B8a 20  864,8 Red-edge 4 

B9 60  945,0 Vapor d’água 

B10 60  1373,5  Cirrus 

B11 20  1613,7 Infravermelho de ondas curtas 1 

B12 20  2202,0 Infravermelho de ondas curtas 2 

QA60 60  
 

Máscara de nuvem 

 

A rotina de pré-processamento das imagens Sentinel-2 nessa plataforma seguiu as 

seguintes etapas: a) importação e filtro de data do catálogo de imagens, selecionando as 

imagens obtidas em 2017, ano da coleta dos dados de campo; b) remoção dos pixels com 

nuvens utilizando o algoritmo cfmask_conf.lt; c) remoção das bordas das imagens; d) 

filtro de área, importando apenas as imagens de sobreposição na área de estudo; e) filtro 

de nuvem, selecionando as imagens com cobertura de nuvem menor que 80%; e f) criação 

de uma imagem mosaico a partir do redutor de mediana. 

Depois de elaborada a imagem a ser trabalhada, foram calculados seis índices de 

vegetação (Tabela 6) e posteriormente formada uma única imagem contendo os índices 

de vegetação como bandas adicionais às oriundas do sensor. Um arquivo vetorial com as 



 

28 
 

coordenadas dos pontos foi utilizado para extrair os valores dos pixels e posterior análise 

estatística no software Rstudio.  

 

Tabela 6. Índices de vegetação selecionados para a análise. 

Índice Fórmula Autores 

NDVI (NIR - RED) / (NIR + RED) Rouse et al. (1973) 

IRECI (NIR - RED) / (RED-EGE1/RED-EGE2) Frampton et al. (2013) 

SAVI (1,5) * ((NIR - RED)/(NIR + RED + 0,5) Huete (1988) 

EVI2 2,5 * ((NIR – RED)/ (NIR + 2,4*RED+1)) Jiang et al. (2008) 

CIREDEDGE (NIR - RED-EDGE) - 1 Gitelson et al. (2005) 

CIGRENN (NIR/GREEN) -1 Gitelson et al. (2003) 

 

3.2.4 Tratamento estatístico dos dados 

 

Inicialmente, foram gerados gráficos de dispersão e análise de dois desvios-

padrões na tentativa de identificar outliers. Os outliers foram removidos seguindo o 

critério de dois desvios-padrões da média. Em seguida, os valores de pixel dos índices de 

vegetação foram correlacionados (coeficiente de Pearson) com as estimativas realizadas 

por equações alométricas na busca de obter a melhor combinação para geração do modelo 

de biomassa. O índice de vegetação e equação que apresentou maior correlação foram 

selecionados e utilizados para as estimativas de AGB a partir do seguinte modelo de 

regressão linear simples: 

 

Y = β0 + β1X(2) 

 

(1) 

 

As estimativas de biomassa por equações alométricas foram consideradas como 

variável dependente e os valores de pixel dos índices de vegetação considerados como 

variáveis independentes. A normalidade dos resíduos e das variáveis dependentes e 

independentes foram analisadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (FRANK J. 

MASSEY, 1951). A delimitação dos manguezais adotada foi adaptada do mapeamento 

dos manguezais do Brasil realizado pelo Projeto MapBiomas. 
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3.3 RESULTADOS 

 

A análise para identificação de amostras atípicas apontou apenas uma parcela 

como outlier, a qual foi removida. Os valores de biomassa de cada parcela após a retirada 

desse outlier são mostrados na Figura 9. Os modelos de Fromard et al. (1998) e a equação 

geral apresentaram valores próximos, enquanto que os valores de Putz e Chan (1986) 

mostraram-se mais parecidos com os valores obtidos pelo modelo de Imbert e Rollet 

(1989). 

  

 
Figura 9.  Estimativas de biomassa aérea por parcela utilizando as diferentes equações. 

A Tabela 7 elenca os valores de correlação entre os índices de vegetação e a 

biomassa estimada em campo por cada modelo testado. Observa-se que os índices de 

vegetação que apresentaram maior correlação foram o IRECI, CIgreen e NDVI, 

respectivamente. 

 

Tabela 7. Correlação de Pearson entre as equações alométricas propostas por Imbert e 

Rollet (1989), Fromard et al. (1998), Putz e Chan (1986) e equação geral e seis índices 

de vegetação considerados nesse estudo. 

 Equação Geral Putz e Chan 

(1986) 

Imbert e Rollet 

(1989) 

Fromard 

 (1998) 

IRECI 0,830 0,279 0,233 0,837 

NDVI 0,774 0,352 0,309 0,784 

SAVI 0,773 0,351 0,309 0,784 

CIREDEDGE 0,175 -0,076 -0,091 0,180 

CIGRENN 0,809 0,283 0,238 0,813 

EVI2 0,678 0,503 0,468 0,700 
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 Os gráficos de dispersão dos maiores valores de correlação são mostrados na 

Figura 10. É possível perceber visualmente a tendência de correlação positiva entre os 

índices de vegetação, em especial das equações de Fromard et al. (1998) e a Equação 

Geral do Blue Carbon. À medida que aumentam os valores de biomassa estimados em 

campo, aumentam os valores dos índices de vegetação. Por outro lado, a dispersão dos 

valores estimados pelas equações de Putz e Chan (1986) e Imbert e Rollet (1989) 

explicam os baixos valores de correlação ilustrados na Tabela 7. As maiores diferenças 

ocorreram entre as equações alométricas. Entre os índices de vegetação, não houveram 

diferenças significantes do comportamento dos dados. 

 

 

 

Figura 10. Gráficos de dispersão dos três índices com maior correlação. 

 

O índice de vegetação IRECI e a equação alométrica de Fromard et al. (1998) 

apresentaram maior correlação, portanto, foram selecionados para as etapas posteriores 

de geração do modelo de biomassa. Os resultados dos testes de normalidade das variáveis 

e dos resíduos são mostrados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. 

 σmáx Valor crítico bilateral (0,05) 

Resíduos 0,1032 0,2640 

Variável Dependente 0,1162 0,2640 

Variável Independente 0,2013 0,2640 

 

  Os valores de desvios máximos dos resíduos menores do que os valores críticos 

bilaterais indicam que há distribuição normal tanto das variáveis dependentes e 

independentes quanto dos resíduos com confiabilidade de 95%. Após verificação de 

normalidade, a dispersão dos dados e o ajuste da reta foram calculados e ilustrados na 

Figura 11. 

 

 

Figura 11. Dispersão e ajuste da reta de regressão entre índice de vegetação IRECI e 

dados de biomassa aérea. 

 

 A equação ajustada foi dada por: 

Equação (2) 

 

AGB = -258,4821 + 1,0748Xi 

 

 

 

  Onde AGB = biomassa acima do solo; e X = valor calculado do índice de 

vegetação IRECI. A equação aplicada para cada valor de pixel da imagem de índice de 

vegetação e convertida de Kg/parcela para Mg/ha é mostrada na Figura 12 e a 

distribuição dos manguezais utilizados para fazer o recorte dos manguezais na Figura 13. 
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Figura 12. Distribuição espacial dos manguezais da Baía de Todos os Santos para o ano 

de 2017. Projeto MapBiomas – Coleção 3.0 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso 

de Solo do Brasil, acessado em 09/11/2018 por meio do link http://mapbiomas.org. O 

Projeto MapBiomas é uma iniciativa multi-institucional para gerar mapas anuais de 

cobertura e uso do solo a partir de processos de classificação automática aplicada a 

imagens de satélite. A descrição completa do projeto encontra-se em 

http://mapbiomas.org.  

http://mapbiomas.org/
http://mapbiomas.org/
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Figura 13. Biomassa acima do solo dos manguezais da Baía de Todos os Santos. 
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 Ressalva-se que alguns erros de comissão da delimitação dos mangueais foram 

identificados visualmente com auxílio de imagens de alta resolução. Esses erros foram 

removidos manualmente, contudo, erros de omissão foram mantidos. A área total 

calculada da cobertura dos manguezais da Baía foi de 14.798,75 ha e o total de biomassa 

acima do solo estocada de 1.222.424,97 Mg. A Tabela 9 mostra os valores médios de 

biomassa calculados para área total da BTS e traz os valores médios de biomassa ao longo 

dos três principais rios, Jaguaripe, Subaé e Paraguaçu.  

  

Tabela 9. Valores de biomassa em Mg/ha e seus respectivos desvios-padrões. 

Área Média  Desvio-padrão 

Baía de Todos os Santos 98,25 35,69 

Rio Jaguaripe 118,3 37,67 

Rio Subaé 90,21 29,08 

Rio Paraguaçu 60,10 26,89 

 

 O rio Jaguaripe apresentou média superior a todos os outros rios, inclusive, 

quando somada toda a área da Baía de Todos os Santos, a região do rio Subaé aparece em 

seguida, porém, com média inferior ao total da Baía. O rio Paraguaçu apresentou a menor 

média dentre os rios, com estoque médio de aproximadamente metade do que é 

encontrado no Jaguaripe.  

 

3.4 DISCUSSÃO  

 

A Baía de Todos os Santos apresenta cobertura de nuvens persistente durante todo 

o ano. A dificuldade para encontrar imagens sem nuvens na região da Baía de Todos os 

Santos é um desafio. Nesse sentido, o Google Earth Engine mostrou-se muito útil no pré-

processamento das imagens. A remoção de nuvens e sombras das imagens para posterior 

redução de mediana, ou seja, empilhamento das camadas e cálculo do valor mediano dos 

pixels para formação de apenas uma imagem representativa para o ano de 2017, permitiu 

a criação do mosaico livre de nuvens que foi utilizado para calcular os índices de 

vegetação. Esse avanço tecnológico tem permitido o avanço na ciência na área de 

sensoriamento remoto e apresenta potencial para exploração e análise de grandes 

quantidades de dados. 
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No que se refere aos resultados estatísticos, a forte correlação positiva entre o 

IRECI e a equação alométrica de Fromard et al. (1998) foi igual ou superior aos mais 

altos valores de correlação testados em várias outras tentativas de estimar AGB de 

manguezais apenas com dados de campo e índices de vegetação (BALIDOY e 

BALOLOY et al., 2018; CASTILLO et al., 2017;  WICAKSONO et al., 2016). 

Frampton et al. (2013) mostraram que o IRECI possui alta correlação com 

conteúdo de clorofila de dossel e índice de área foliar, o que nos permite inferir que a 

biomassa dos manguezais da Baía possui grande relação com essas duas variáveis. Além 

disso, pode ser um indicador na escolha de outros índices de vegetação a serem testados. 

Em relação à equação alométrica de melhor resultado, o modelo de Fromard et al. (1998) 

foi o concebido geograficamente mais próximo da área de estudo deste trabalho. O estudo 

destes autores foi conduzido na Guiana Francesa, os demais, na América Central, Ásia, 

além de uma equação global. A provável similaridade em termos de características 

estruturais, devido à proximidade geográfica, pode ter sido o fator que explica os 

melhores resultados obtidos através dessa equação. 

Os manguezais do Brasil apresentam variações ao longo da sua zona costeira em 

relação à estrutura, espécies, conteúdo de biomassa, dentre outros. Esse fato justifica a 

realização de estudos em escala local ou com refinamento de informações em escala local, 

uma vez que os erros ou generalizações dos resultados podem causar tomadas de decisão 

errôneas. Como exemplo, o trabalho realizado por Hutchison et al. (2014) estimou o valor 

médio de AGB do Brasil em 168,7 Mg/ha, enquanto que o presente estudo encontrou um 

valor médio de biomassa para a Baía em 98,25 Mg/ha, o equivalente a quase metade do 

valor médio calculado para o Brasil. 

Dentro da área deste estudo também foram encontrados valores médios de AGB 

divergentes. Dentre os motivos que podem ter influenciado na divergência de valores 

estão o posicionamento mais distante  do oceano dos rios Subaé e Paraguaçu, enquanto 

que o maior valor encontrado foi o do Jaguaripe, rio mais próximo da influência do mar. 

Além disso, as regiões do Subaé e Paraguaçu são cercadas de cidades de maior porte, 

onde a exploração e impactos causados são maiores do que no rio Jaguaripe. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

A utilização de índices de vegetação com dados de campo para estimativas de 

biomassa apresentou resultados satisfatório. O processamento utilizando o Google Earth 
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Engine reduziu o tempo de processamento quando comparado com outros softwares 

convencionais. Os testes de correlação mostraram que, dentre as analisadas, a equação 

alométrica de Fromard et al. (1998) e o índice de vegetação IRECI foram os melhores 

modelos para estimar a AGB dos manguezais da Baía, com valor de R estimado em 0,84. 

A área total calculada da cobertura dos manguezais da BTS foi de 14.798,75 ha e o total 

de biomassa acima do solo estocada de 1.222.424,97 Mg. 

 O valor médio de AGB encontrado para toda a Baía foi de 98,25 Mg/ha. Em 

relação aos valores de biomassa dos três principais rios tributários, o Rio Jaguaripe 

apresentou maior valor médio, seguido do rio Subaé e rio Paraguaçu, com 118,3Mg/ha, 

90,21Mg/ha e 60,10Mg/ha, respectivamente. Os valores médios de AGB da Baía foram 

menores do que os encontrados em estimativas para todo o Brasil. 

Recomenda-se testar outros índices de vegetação e combinar outras fontes de 

dados de sensoriamento remoto, bem como utilizar GPS com maior precisão e acurácia 

nos levantamentos de campo. 
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APÊNDICES 

 

A.1 LISTA DE PALAVRAS E REGRAS DE EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO NO 

VOSVIEWER 

Os termos que não possuem valores em “replace by” são automaticamente excluídos da 

análise. 

 

label replace by 

root prop root 

productivity net primary productivity 

breast height dbh 

diameter stem diameter 

c stock  carbon storage 

carbon stock carbon storage 

a marina avicennia marina 

mangrove biomass biomass 

height tree height 

allometric relationship allometric equation 

allometric model allometric equation 

mangrove ecosystem ecosystem 

allometry allometric equation  

ground ground biomass 

mangrove tree tree 

agb above ground biomass 

aboveground biomass above ground biomass 

mangrofe mangrove 

plot sample plot 

growth  

rmse  

tropic  

increase  

uncertainty  

inclusion  

field  

production  

response  

importance  

china  

total  

study area  

world  

equation  

part  

contribution  

average  
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A.2 VALORES DA ESTIMATIVA DE BIOMASSA PELAS DIFERENTES 

EQUAÇÕES SEM RETIRADA DE OUTLIERS. 

 

Trasecto Plot 

Imbert & Rollet, 

1989 (kg) 

Fromard, 1998 

(kg) 

Putz & Chan, 

1986 (kg) 

General 

Equation (kg) 

1 1 10496,854 4536,047 10787,134 3632,096 

1 2 11486,454 5358,593 11838,634 4276,558 

1 3 15308,535 4735,934 15601,402 3678,687 

1 4 32849,901 6482,269 33140,362 4942,629 

1 5 27279,556 4963,741 27487,547 3775,241 

1 6 16480,590 6295,411 16886,757 4951,859 

2 1 7765,757 8407,430 8459,735 6543,757 

2 2 5930,855 6256,999 6409,488 4996,591 

2 3 9133,550 8252,787 9781,528 6483,819 

2 4 6358,340 16875,886 16933,348 13081,877 

2 5 7075,269 7388,492 7622,688 5960,275 

2 6 8298,779 8676,550 8944,186 6991,037 

3 1 13056,335 4469,339 13330,234 3488,536 

3 2 14101,517 7998,226 14633,833 6360,765 

3 3 7428,107 5023,102 7657,771 4126,984 

3 4 7211,609 7277,289 7688,310 6073,534 

3 5 6131,690 6149,450 6524,512 5163,791 

3 6 3466,421 3412,172 3667,250 2918,817 

5 1 2488,963 1914,288 2202,275 1806,522 

5 2 2760,757 1900,264 2457,854 1782,287 

5 3 2141,882 1934,566 1807,771 1843,569 

5 4 2479,198 2205,475 2128,634 2105,214 

5 5 1947,688 1679,465 1736,120 1608,672 

6 1 7667,559 2448,734 7492,513 2138,134 

6 2 22182,279 4052,347 22084,476 3177,515 

6 3 17579,821 3314,802 17500,077 2626,743 

6 4 21226,947 4003,005 21119,901 3199,256 

6 5 6376,534 2328,227 6167,872 1977,264 

6 6 13737,874 3595,663 13296,114 3065,548 
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A.3 Resultados da análise de regressão 

 

Residuals: 

   Min       1Q   Median       3Q      Max  

-2202.76  -611.41    16.45   561.85  2935.05  

 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     -258.4821   724.8209  -0.357    0.725     

tab_ana_2$IRECI    1.0748     0.1468   7.322 1.89e-07 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 1288 on 23 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6998, Adjusted R-squared:  0.6867  

F-statistic: 53.61 on 1 and 23 DF,  p-value: 1.894e-07 

 

 

Análise outlier 
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A.4 Dados amostrais utilizados na regressão linear 

 

Fromard IRECI Plot Transecto 

4963,741 5263,509 5 1 

4536,047 6404,985 1 1 

5358,593 6350,118 2 1 

8407,43 5331,804 1 2 

8252,787 5947,81 3 2 

16875,89 6609,402 4 2 

7388,492 6591,373 5 2 

8676,55 6240,56 6 2 

6256,999 6061,704 2 2 

3412,172 5464,436 6 3 

5023,102 6020,274 3 3 

6149,45 5676,551 5 3 

7277,289 6917,793 4 3 

7998,226 6521,97 2 3 

4469,339 5780,693 1 3 

1914,288 2571,258 1 5 

1934,566 1693,678 3 5 

2205,475 1693,678 4 5 

1679,465 2064,483 5 5 

1900,264 1485,7 2 5 

2328,227 2863,415 5 6 

3595,663 4154,602 6 6 

4003,005 3765,993 4 6 

3314,802 3309,159 3 6 

4052,347 3559,986 2 6 

2448,734 3638,492 1 6 
 

 


