
EXERCÍCIO

Aula 7: Resultados 



EXERCÍCIO: RESULTADOS

OBJETIVO: Neste trabalho, meu objetivo foi investigar se a palmeira Astrocaryum
aculeatissimum tem um efeito negativo no recrutamento de outras plantas sob sua fronde.
Minha hipótese é que, devido à grande quantidade de espinhos em suas folhas, esta palmeira é
pouco usada como poleiro por aves dispersoras de sementes, o que limitaria a chuva de
sementes sob a sua fronde. Portanto, quando comparada uma palmeira com estrutura similar,
porém sem espinhos nas folhas, esperaria que a quantidade de plântulas de espécies dispersas
por aves fosse mais baixa sob a fronde de A. aculeatissimum.

RESULTADOS: Syagrus romanzoffiana, que foi usada como palmeira "controle", apresentou
uma média de 15,9 ± 6,9 plântulas sob suas frondes, enquanto a média observada em A.
aculeatissimum foi de 6,1 ± 3,6 plântulas. As abundâncias de plântulas sob as copas das duas
espécies foram significativamente diferentes (t = 4,8; p < 0,05).

1. Nos resultados apresentados acima, existem quatro problemas
graves que impedem o estudo possa ser usado posteriormente em um
meta-análise. Quais são esses quatro problemas?

• Falta informar o tamanho amostral (n) de cada espécie

• Não é informado o que significa a medida de variação

• Falta informar os graus de liberdade do teste

• O valor de p deve ser reportado de forma precisa 



EXERCÍCIO: RESULTADOS

OBJETIVO: Os objetivos do presente projeto foram (1) analisar se há variação na freqüência de
indivíduos arbóreos danificados e se ela está correlacionada com o gradiente da borda até 100
m de distância em direção ao interior de um fragmento de floresta na Amazônia Central e (2)
determinar se a freqüência de indivíduos arbóreos danificados é determinada pelo número de
troncos e/ou galhos caídos.

RESULTADOS: Troncos e/ou galhos caídos foram observados com maior freqüência na
vizinhança dos indivíduos com danos do que naquela dos indivíduos sem danos (teste de
Fisher : p = 0,03; n = 177). Entretanto, a abundância de árvores de 1-4 cm de diâmetro e a
proporção de árvores com dano não aumentaram significativamente com a distância da borda
(Abundância: r = 0,17, p = NS, n = 26; Indivíduos com dano: r = 0,02; p = NS; n = 6).

2. Faça uma lista de problemas encontrados no texto acima para que
os autores possam melhorar a forma como apresentam os resultados:

• Apresentar os resultados na mesma ordem dos objetivos

• Demasiada ênfase nos resultados estatísticos

• Falta de informações numéricas (e.g., médias e desvios)

• Não está claro a que se referem os tamanhos amostrais (n)

• O valor de p deve ser reportado de forma precisa


