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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção e a taxa de 
decomposição de serapilheira em plantações de eucalipto e em fragmentos de Mata 
Atlântica, em períodos chuvoso e seco, na região de São João Evangelista, MG. O 
trabalho teve duração de 11 meses. Foram utilizados no experimento 10 coletores 
de serapilheira confeccionados em tela plástica, com lado de 50 cm, e 70 bolsas de 
decomposição, sendo 5 coletores e 35 bolsas para cada área. Os coletores de 
serapilheira, assim como as bolsas de decomposição, foram dispostos 
aleatoriamente no interior da área pesquisada. Verificou-se que houve maior 
produção de serapilheira em fragmentos de Mata Atlântica no mês de fevereiro.  Nos 
demais meses a maior produção ocorreu em plantações de eucalipto. Para a 
decomposição de serapilheira o local não interferiu na taxa de decomposição, tendo 
ocorrido decomposição significativa em função do tempo que as bolsas 
permaneceram no campo. O tempo médio estimado para a decomposição de 100% 
de serapilheira foi de 1398,08 dias. 
 

 

Palavras chave: serapilheira, produção, decomposição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

VIEIRA, Carla; SANTANA, Alessandra. Nascimento; BARRETO, Talitiely. Daiane. 
Araújo. Production and litter decomposition in eucalypt plantations and tropical forest 
fragments in the region of São João Evangelista - MG. 2009. Instituto Federal de 
Educação, Ciência e tecnologia de Minas Gerais, Campus São João Evangelista- 
MG. Orientador: Aderlan Gomes da Silva.  
  
 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to evaluate the production and the rate of litter decomposition in 
eucalypt plantations and tropical forest fragments in rainy and dry seasons in the 
region of São João Evangelista - MG. The work lasted 11 months and were used 10 
litter collectors with sides of 50 cm – and 70 litter bags, all of them made of plastic 
screen. Five litter collectors were randomly placed at each area. Seven litter bags 
were placed nearby of each litter collector. There was a higher litter production in the 
forest fragment in the month of February. In the other months the litter production 
was higher in the eucalypts plantation. The was no difference between the rate of 
decomposition when comparing the two areas. The decomposition was affected by 
the time, only. The average time estimated for the decomposition of 100% of litter 
was 1398,08 days. 
 
 
Key words: litter, production, decomposition 
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1 INTRODUÇÃO 

A serapilheira é considerada todo o material de uma floresta recém-caído no 

solo, constituindo-se de folhas, cascas, galhos, frutos e outras partes que se 

decompõem liberando nutrientes no solo que consequentemente são 

disponibilizados para as plantas. A deposição dos nutrientes varia em função da 

tipologia vegetal e da condição climática.  

A serapilheira é constituída na maioria das vezes de carboidratos, estes são 

ricos em energia que é transferida para a microbiota do solo. É também a principal 

via de transferência de nitrogênio, fósforo e cálcio da planta para o solo. A 

quantidade e qualidade de nutrientes fornecidos ao solo, pela deposição da 

serapilheira, são variáveis, sendo dependente, principalmente, das espécies que 

compõem a formação florestal e da disponibilidade de nutrientes no solo. 

O acúmulo de serapilheira no solo é de extrema importância, pois serve para 

reduzir a perda de água pela transpiração e evaporação, além de reduzir a erosão. 

Os ciclos biogeoquímicos fazem parte dos diversos processos de 

transferência dos elementos químicos que ocorrem na biosfera. A ciclagem de 

nutrientes está ligada aos aspectos de ganhos e perdas de resíduos, bem como a 

movimentação dos nutrientes no sistema solo-planta-atmosfera. O estudo deste 

movimento da ciclagem de nutrientes de um determinado ecossistema está 

relacionado com a quantidade e a velocidade de transferência de um elemento de 

um compartimento (solo) para outro. 

O ciclo geoquímico ou aberto envolve a transferência de elementos dentro 

e/ou fora do ecossistema. As entradas no ecossistema são devidas aos nutrientes 

oriundos do ar, às precipitações, à intemperização das rochas, à fixação biológica do 

nitrogênio e também à fertilização artificial. As saídas, por outro lado, são 

representadas pelas perdas por erosão, lavagens, volatilizações e pela remoção de 

nutrientes pela colheita florestal. A vegetação devolve nutrientes ao solo por meio da 

circulação de matéria, que é representada pela deposição de serapilheira, galhos 

grossos e troncos e pela morte de raízes, principalmente as finas. Outro modo de 

transferência de nutrientes da vegetação para o solo é pelas águas de precipitação 

interna da floresta e de escorrimento pelos troncos. 

A avaliação sobre a produção e a decomposição de serapilheira, visa 

contribuir para o melhor conhecimento sobre a dinâmica dos ecossistemas, bem 
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como avaliar os impactos causados ao meio ambiente por determinada vegetação, 

seja natural ou plantada, melhorando a preservação dos sistemas naturais e sua 

sustentabilidade por meio dos processos de ciclagem de nutrientes. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção e a taxa de 

decomposição de serapilheira em plantações de eucalipto e fragmentos de Mata 

Atlântica, em períodos chuvoso e seco. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Pritchett1 et al. 1979, apud Haag (1985) aponta para as florestas duas formas 

de ciclos de nutrientes: um externo, chamado geoquímico que inclui as formas de 

transferências de nutrientes para dentro e para fora do ecossistema florestal e um 

interno ou biológico, que corresponde à ciclagem interna dos nutrientes no 

ecossistema. 

Os ciclos biogeoquímicos são trocas químicas entre o solo e as plantas 

(reciclagem), caracterizando-se num primeiro estágio, pela absorção de nutrientes 

através do sistema radicular, seguida por sua distribuição entre os diversos 

componentes das plantas (GONÇALVES; BENEDETTI, 2005). 

A ciclagem de nutrientes é um importante processo no equilíbrio ecológico de 

florestas naturais e nos reflorestamentos. Em pesquisas realizadas em regiões 

tropicais e subtropicais do sudeste brasileiro, encontrou-se área fortemente 

degradada pela ação antrópica, comprovando a necessidade de fazer um manejo 

adequado para sua recuperação (GONÇALVES, BENEDETTI, 2005). 

Segundo Poggiani; Couto e Simões (1979), é de extrema importância o 

estudo sobre ciclagem de nutrientes, uma vez que por si só, o solo não é capaz de 

garantir os nutrientes na quantidade exigida pela vegetação. Sendo assim, a floresta 

almeja reaproveitar todo o nutriente encontrado nas partes vegetativas da planta, 

sendo por meio de translocação ou da decomposição do material vegetal e retorno 

dos nutrientes ao solo. A serapilheira não é apenas importante pela devolução de 

nutrientes ao solo, mas também na retenção de umidade, criando condições 

microclimáticas que influenciam na germinação de sementes e estabelecimento de 

plântulas (MORAIS et al., 1998), dando base para a regeneração de florestas. 

A ciclagem de nutrientes em eucalipto permite avaliar as consequências das 

técnicas de manejo que foram usadas e possibilitar a verificação da sustentabilidade 

das plantações (GAMA RODRIGUES; BARROS2, 2002, apud CUNHA et al., 2005).  

Ao se estudar a ciclagem de nutrientes em uma floresta natural deve-se 

observar a localização geográfica e climática da mesma, pois estes fatores 

––––––––– 
1 PRITCHETT, W.L. Tropical forest litterfall. I. Problems of data Comparison. In: SUTTON, S. L.; 

WHITMORE, T. C.; CHADWICK, A. C. Tropical rain forest: ecology and management. Oxford: 
Blacwell Scientific Publication, 1979. p. 267-273. 
2  

GAMA-RODRIGUES, A. C. BARROS, N. F. Ciclagem de nutrientes em floresta natural e em plantios 
de eucalipto e de dandá no sudeste da Bahia, Brasil. Revista Árvore, v. 26, p. 193-207, 2002. 
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interferem na forma e na velocidade do processo da ciclagem de nutrientes, sendo 

menor nas regiões frias e maior nas regiões equatoriais quentes e úmidas. Outros 

fatores que afetam a ciclagem de nutrientes são os impactos ambientais, os 

poluentes, dentre outros (GONÇALVES; BENEDETTI, 2005).  

O estudo de ciclagem de nutrientes em diferentes ambientes é importante 

para obter maior conhecimento sobre a dinâmica dos nutrientes nestes ambientes, 

bem como para buscar informações para o estabelecimento de práticas de manejo 

em ambientes mais secos. Já a decomposição de serapilheira ocorre com maior 

rapidez em locais com maiores precipitações. Segundo Selle (2007) a maior 

formação de serapilheira ocorre em climas mais secos, já a decomposição de 

serapilheira ocorre com maior rapidez em locais com maiores precipitações. 

Sob altos níveis de biomassa, as florestas tropicais conseguem crescer em 

substratos pobres em nutrientes, através de mecanismos de conservação,  

produzindo um ciclo de nutrientes relativamente otimizador ou fechado com 

pequenas quantidades (HERRERA3 et al., 1978, apud BARBOSA; FARIA, 2006). No 

entanto, de acordo com Baillie4 (1989), apud Barbosa; Faria (2006), para que as 

florestas apresentem ciclos de nutrientes mais dinâmicos, é preciso que elas 

cresçam em substratos mais férteis. 

Após a absorção de nutrientes, ocorre a transferência dos mesmos ao solo 

por meio da deposição da serapilheira, da lixiviação das folhas, ramos e troncos e 

pela ação das chuvas (MEGURO et al.5, 1979, apud GONÇALVES; BENEDETTI, 

2005). 

A serapilheira atua no solo como um sistema de entrada e saída de 

nutrientes, sendo essencial na restauração da fertilidade do solo em áreas em início 

de sucessão ecológica (EWEL6, 1976 apud ARATO; MARTINS; FERRARI, 2003). 

––––––––– 
3
 HERRERA, R.; JORDAN, D. F.; KLINGE, H.; MEDINA, E. 1978. Amazon ecosystems: their structure 

and functioning with particular emphasis on nutrients. Interciência 3: 223 232. 
4
 BAILLIE, I. C. 1989. Soil characteristics and mineral nutrition of tropical wooded ecosystems. In: 

Proctor, J. (ed). Mineral nutrients in tropical forest and savanna ecosystems. Blackwell Scientific 
Publications, Oxford. Pp. 15-26. 
5
 MEGURO, M.; VINUEZA, G.N.; DELITTI, W. B. C. 1979. Ciclagem de nutrientes na mata mesófila 

secundária, São Paulo. I. Produção e conteúdo de nutrientes minerais no folhedo. Boletim de 
Botânica v. 7, n. 11-37. 
6
 EWEL, J. J. Litter fall and leaf decomposition in a tropical forest succession in eastern Guatemala. 

Journal of Ecology, v. 64, p. 293-308, 1976.  
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Segundo Ferreira et al. (2001), as árvores efetuam a ciclagem de nutrientes 

via serapilheira, como estratégia de adaptação das diferentes espécies às limitações 

nutricionais de cada ambiente. 

As informações a respeito das quantidades de nutrientes encontradas no solo, 

na biomassa da parte aérea e na serapilheira são importantes para a compreensão 

da estrutura do ecossistema e para definição de estratégias para manutenção da 

sustentabilidade do ecossistema florestal (LIMA7, 1996; SPANGENBERG et al.8, 

1996, apud CUNHA et al., 2005).  

A quantidade e qualidade de nutrientes fornecidos ao solo, pela deposição da 

serapilheira, dependem da quantidade de nutrientes disponível no mesmo e da 

espécie que compõe a formação florestal. A vegetação que ocorre naturalmente em 

um local é adaptada aos suprimentos nutricionais existentes no solo, apresentando, 

dessa maneira, uma eficiência específica de uso, para cada nutriente (CUEVAS; 

MEDINA9, 1986 apud SELLE, 2007). 

Plantações de eucalipto produzem serapilheira pobre, em razão de sua alta 

capacidade de ciclagem química, o que faz esse tipo de plantação contribuir pouco 

com a reposição de nutrientes no solo. A manutenção da produtividade de 

plantações de eucalipto em regime de curtas rotações está relacionada com a 

espécie, com as práticas de manejo aplicadas e com a densidade de plantio (GAMA 

RODRIGUES; BARROS2, 2002 apud CUNHA et al., 2005). 

 Árvores de Mimosa scabrella produziram uma serapilheira mais rica em 

Nitrogênio e de rápida decomposição, que melhorou significativamente a fertilidade 

do solo em relação aos outros experimentos, demonstrando a vantagem ecológica 

de se utilizar espécies nativas de leguminosas em reflorestamento (POGGIANI; 

SIMÕES10, 1993, apud GONÇALVES; BENEDETTI, 2005). 

Gonçalves (2008) estudando a formação da serapilheira em fragmento de 

Floresta Atlântica no Sul do Espírito Santo verificou que o acúmulo da mesma foi 

elevado devido à grande quantidade depositada ao longo do ano e a reduzida taxa 

––––––––– 
7
 LIMA, W. P. Impacto ambiental do Eucalipto. 2. ed. Piracicaba: EDUSP,1996. 301p. 

8
 SPANGENBERG, a. et al. Nutrient store and export rates of Eucalyptus urograndis plantation in 

eastern Amazonia (Jari). Forestry Ecology Management, v. 80, p. 225-234, 1996. 
9
 CUEVAS, E.; MEDINA, E. Nutrient dynamics within Amazonian forest ecosystems. In: nutrient flux in 

fine litter fall and efficiency of nutrient utilization. Decologia, v. 68, p. 446 –472, 1986. 
10

 POGGIANI, F.; SIMÕES, J. W. Influência das espécies usadas no reflorestamento e da 
proximidade de um fragmento florestal na regeneração do sub-bosque em áreas degradadas pela 
mineração. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 7., Curitiba, 1993. Anais... Curitiba, SBS & 
SBF, 1993. p. 50-54. 
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de decomposição observada. Isso pode ser explicado pelo maior período de seca 

durante a realização do trabalho. 

O acúmulo e distribuição de nutrientes se dão de diferentes formas nos 

variados ecossistemas, servindo assim como indicadores de biomas. A queda das 

folhas e galhos no processo de ciclagem é a fase mais importante para o retorno de 

nutrientes no solo, constituindo a melhor via do ciclo biogeoquímico (BARROS; 

REIS11, 1990, apud CUNHA et al., 2005). Dessa maneira, mesmo que o teor de 

nutrientes na serapilheira provenientes de solo mais pobres seja menor que em 

solos férteis, ela constitui uma das principais fontes desses nutrientes do sistema 

(GAMA RODRIGUES; BARROS2, 2002, apud CUNHA et al., 2005).  

A matéria orgânica apresenta forte relação nas propriedades químicas, físicas 

e biológicas em solos tropicais e subtropicais, sendo a mesma fundamental à 

manutenção da capacidade produtiva do solo em longo prazo (SWITZER; 

NELSON12, 1992 apud SELLE, 2007). 

Por meio da circulação da matéria representada pela serapilheira (tronco, 

galhos, folhas e frutos), a vegetação devolve os nutrientes ao solo (VOGT; GRIER; 

VOGT13, 1986 apud SELLE, 2007). 

A serapilheira não representa somente o hábitat onde todas as ações do 

organismo ocorrem, garantindo a sua sobrevivência e a sua reprodução, mas 

também a fonte de carbono e energia para os organismos do solo (SANTOS; 

CAMARGO14, 1999 apud SELLE, 2007). 

Em estudos feitos no Rio de Janeiro por Paula; Pereira; Menezes (2007), foi 

observado que dentre as frações estudadas, as folhas foram as que apresentaram 

maior participação na composição de serapilheira, contribuindo com mais de 60 % 

do total, seguida pela fração de galhos. Para a quantificação dos nutrientes 

nitrogênio (N) e fósforo (P) contidos na serapilheira, os maiores valores foram 

verificados para o N. A baixa adição de P pode ser considerada como o fator mais 

limitante ao desenvolvimento vegetal. A produção total de serapilheira não 

apresentou grande variação entre as áreas de estudo, onde o maior aporte foi 

––––––––– 
11

 REIS, M.G.F.; BARROS, N.F. Ciclagem de Nutrientes em Plantios de Eucalipto. In: BARROS, N.F.; 
NOVAIS, R.F. (Eds.). Relação solo-eucalipto. Viçosa: Folha de Viçosa, 1990. p. 265-302. 
12

 SWITZER, G. L.; NELSON, L. E. Nutrient accumulation and cycling in Loblolly Pine (Pinus taeda) 
plantation ecosystems: The first 20 years. Soil Science Society of America Proccedings. Madison., 
v. 36, p. 143 – 147, 1972. 
13

 VOGT, K. A.; GRIER, C. C. VOGT, D. J. Production, turnover, and nutrient dynamics of above and 
belowground detritus of world forest. Advances in Ecological Research, v. 15, p. 303 – 77, 1986. 
14

 SANTOS, G. A.; GAMARGO, F. A. O. Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas 
tropicais e subtropicais. Porto Alegre: Genesis, 1999. 491p. 
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observado no mês de janeiro, talvez isso pode ser explicado pela ação mecânica 

dos ventos, já que não houve correlação entre variável climática e a deposição ao 

longo do ano. Já os menores aportes foram observados no mês de junho. 

De acordo com Pinto et al. (2008), existem vários fatores que afetam a 

produção de serapilheira, estes podem ser bióticos e abióticos, como tipo de 

vegetação, altitude, latitude, precipitação, temperatura, características de solo, entre 

outros.  

O estudo sobre a produção de serapilheira em florestas naturais e plantadas 

visa contribuir para o melhor conhecimento sobre a ciclagem de nutrientes e a 

dinâmica dos ecossistemas (GARRIDO15, 1981 apud MOREIRA; SILVA, 2004). 

A produção de serapilheira é considerada um dos indicadores na avaliação e 

monitoramento das fases posteriores à implantação de florestas, quando o objetivo é 

restauração de áreas, pois contribui para a avaliação do controle de erosão 

superficial (RODRIGUES, 1998). 

Os estudos sobre a produção de serapilheira em plantios de recomposição 

florestal podem constituir uma ferramenta fundamental como indicadores do estádio 

de conservação e regeneração. O reflorestamento proporciona a formação de uma 

fonte constante de matéria orgânica pela deposição do material formador da 

serapilheira, que recicla nutriente proveniente do solo ou da atmosfera contidos nos 

tecidos vegetais (COSTA; ANDRADE; FARIA, 1997). 

As florestas tropicais possuem múltiplas espécies de flora, fornecendo à 

serapilheira composição diversificada e um ciclo de nutriente mais estável, 

estabelecendo, consequentemente uma comunidade de decompositores 

diversificada e de intensa dinâmica. Este fato ocorre em razão dessas florestas 

situarem em uma região em que o clima é definido por uma estação seca e outra 

úmida. Essas estações podem interferir na produção e acúmulo de serapilheira, 

podendo apresentar diferenças interanuais (WIEDER; WRIGHT16, 1995, apud 

SANCHES et al., 2008).  

––––––––– 
15

 GARRIDO, A. O. Caracteres silviculturais e conteúdo de nutrientes no folhedo de alguns 
povoamentos puros e misto de espécies nativas. 1981. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Florestais) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 1981. 
16

 WIEDER, K.; WRIGHT, J. S. Tropical forest litter dynamics and dryseason irrigation on Barro 
Colorado island, Panama. Ecology, v.76, n.6, p.1971-1979, 1995. 
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De acordo com Santana (2005), o ritmo de deposição de serapilheira de cada 

espécie pode ser influenciado pelo o seu regime de queda foliar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

16 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi instalado em áreas de plantações Eucalyptus urograndis, 

com 4 anos de idade, e fragmentos de Mata Atlântica localizadas no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus de São João Evangelista - Minas 

Gerais (IFMG-SJE), com Latitude 18,54º S, Longitude 42,76º W e altitude de 710 m, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008). Foram 

utilizados no experimento 10 coletores de serapilheira confeccionados em tela 

plástica (Figura 01), com lado de 50 cm e 70 bolsas de decomposição, sendo 5 

coletores e 35 bolsas para cada área. 

O trabalho teve duração de 11 meses, sendo analisada a produção e a 

decomposição de serapilheira, no período chuvoso e seco. 

 
Figura 01 Coletor de serapilheira. 

3.1 PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA 

Os coletores foram dispostos aleatoriamente no interior da área pesquisada. 

O trabalho teve início em outubro de 2008, com o término em setembro de 2009. Os 

coletores foram alocados a 50 cm do solo e retirados a cada dois meses para avaliar 

a produção de serapilheira.  

Para a análise de produção de serapilheira, o material foi retirado dos 

coletores a cada dois meses e levados ao laboratório para serem secos em estufa a 
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70ºC até atingir peso constante. Após a secagem do material obtido em todos os 

coletores era realizada a pesagem em balança eletrônica com precisão de 0,01 g. A 

serapilheira obtida em todos os coletores foi considerada como amostra única para 

realização das pesagens. Foram obtidas a massa seca total produzida, a massa 

seca da fração ramos e da fração folhas.  

Os dados de produção nos dois ambientes foram submetidos à análise 

estatística. Para comparar a produção entre os ambientes (mata e plantio de 

eucalipto) foi utilizado o teste t de Student ao nível de 5% de significância. Para 

comparar a produção entre os meses de coleta nos dois ambientes foi realizado o 

teste de Tukey ao nível de 5% de significância.  

3.2 DECOMPOSIÇÃO DA SERAPILHEIRA 

Foi realizada a coleta da serapilheira na mata e no plantio de eucalipto na 

época em que foram instalados os coletores de serapilheira no campo. O material 

coletado foi seco em estufa como descrito anteriormente. Após seca, pesou-se a 

serapilheira que foi acondicionada em bolsas de decomposição de 40 x 40 cm. Cada 

bolsa de decomposição recebeu 15 g de serapilheira. Em seguida as bolsas foram 

levadas aos locais dos experimentos, sendo dispostas sobre o solo próximo aos 

coletores.  

Para avaliar a decomposição da serapilheira, perda de massa seca, foram 

coletadas cinco bolsas em cada um dos meses (fevereiro, maio, junho e setembro) 

para cada área. Após a coleta das bolsas de decomposição a serapilheira foi seca 

em laboratório, como já descrito, e determinada a percentagem de massa 

decomposta. As bolsas retiradas do campo não retornavam para a área de 

decomposição, sendo eliminadas. 

Os dados de percentagem de decomposição dos dois ambientes foram 

submetidos à análise de variância e regressão. Foi utilizado um delineamento 

inteiramente ao acaso, em arranjo fatorial com cinco repetições onde avaliaram-se 

os efeitos principais (dois ambientes e quatro tempos de decomposição) e a 

interação entre ambiente e tempo de decomposição.  

Para avaliar a decomposição da serapilheira em função do tempo foi ajustado 

o modelo Y = a + b*X onde: 
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Y = percentagem de serapilheira decomposta; 

X = tempo de decomposição. 

a e b = estimativas do parâmetro do intercepto e inclinação, respectivamente. 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa Statistical Analysis 

System (SAS) para ambiente Windows (SAS Institute, 1999). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de serapilheira variou de acordo com a época da coleta nos dois 

ambientes avaliados. Já a decomposição de serapilheira foi maior quanto maior o 

tempo de permanência das bolsas de decomposição no campo, não havendo 

diferença na taxa de decomposição entre a mata e o plantio de eucalipto. 

4.1 PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA 

A produção média estimada de serapilheira em toneladas por hectare em 

plantações de eucalipto foi de 0,31 t ha-1 mês-1 (3,37 t ha-1 ano-1), esse resultado 

apresentou-se baixo em relação ao encontrado por Turner; Lambert17 (1983), apud 

Kolm e Poggiani (2003) que foi de 9,6 t ha-1 ano-1 em plantações de eucalipto, na 

Austrália. Isto pode ser explicado pela idade do povoamento estudado no presente 

trabalho (4 anos), período onde espera-se que haja competição entre copas, 

condicionando aumento da produção relativa do tronco, com a diminuição gradativa 

da produção de folhas e ramos (REIS e BARROS18, 1990, apud CUNHA et al., 

2005). 

A produção média de serapilheira em fragmentos de Mata Atlântica foi de 

0,45 t ha-1 mês-1 (4,97 t ha-1 ano-1). Esses valores se encontram no intervalo daquele 

obtido em um estudo realizado em área de transição de floresta tropical úmida e 

cerrado no Mato Grosso, onde Sanches et al. (2008) encontraram valores de média 

mensal de produção de serapilheira variando de 0,05 a 1,53 t ha-1 mês-1; e 

apresenta valor inferior ao encontrado por Gonçalves (2008) e Arato, Martins e 

Ferrari (2003), que encontraram valores de produção de serapilheira iguais a 

10190,58 Kg ha-1 ano-1 (10,19 t ha-1 ano-1) e 10165,13 Kg ha-1 ano-1 (10,16 t ha-1 

ano-1), respectivamente. Isso pode ser explicado devido às duas áreas estudadas 

serem Florestas Estacionais Semideciduais, ou seja, possuem queda das folhas em 

uma determinada estação do ano.  

––––––––– 
17 TURNER, J.; LAMBERT, M.J. Nutrient cycling within a 27-years-old Eucalyptus grandis plantation 

in New South Wales. Forest ecology and management, v.6, n.2, p.155-168, 1983 
18

 REIS, M.G.F.; BARROS, N.F. Ciclagem de Nutrientes em Plantios de Eucalipto. In: BARROS, N.F.; 
NOVAIS, R.F. (Eds.). Relação solo-eucalipto. Viçosa: Folha de Viçosa, 1990. p. 265-302 
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Os baixos valores na produção tanto para plantações de eucalipto como para 

fragmentos de Mata atlântica também podem ser explicados em decorrência do ano 

de 2008 ter apresentado relativamente um longo período chuvoso, já que estudos 

comprovam que há maior produção de serapilheira na estação seca ou no final da 

mesma (VITAL et al., 2004). 

A produção de ramos não diferiu estatisticamente entre os dois ambientes 

estudados, porém no mês de fevereiro aparentemente houve uma maior produção 

de ramos em fragmentos de Mata Atlântica. Este fato pode ser explicado pela queda 

de um galho de aproximadamente 5 cm de diâmetro em um dos coletores (Figura 

02). 
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Figura 02 Produção média de ramos por coletor 

Em plantações de eucalipto, a maior produção média de ramos foi encontrada 

no mês de dezembro e em fragmentos de Mata Atlântica no mês de fevereiro, como 

citado anteriormente (Figura 02).  

Na plantação de eucalipto a produção média de ramos foi maior nos meses 

de primavera e verão (dezembro, fevereiro e setembro) e menor no outono e 

inverno. 

A produção de folhas diferiu significativamente pelo teste t de Student, entre 

fragmentos de Mata Atlântica e plantações de eucalipto, sendo que os meses de 

fevereiro, maio, julho e setembro apresentaram resultados superiores em plantações 

de eucalipto. Somente no mês de dezembro a produção de folhas aparentemente foi 

maior em fragmentos de Mata Atlântica (Figura 03). 
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Figura 03 Produção média de folhas por coletor 

A maior produção média de serapilheira de folhas no eucalipto ocorreu em 

julho (Figura 03), resultados similares foram encontrados Pires et al. (2006); Vital et 

al. (2004), que verificaram valores máximos de deposição nos períodos de menor 

precipitação, o que pode ser justificado pelo fato de ser o final da estação seca, 

período no qual, segundo Larcher (2000) e Gonçalves (2008), ocorre redução da 

umidade do solo, ocasionando o processo de abscisão foliar, inibindo o transporte 

de ácido abcísico (ABA), e provocando o fechamento dos estômatos. 

A produção de serapilheira total diferiu significativamente nas áreas em 

estudo, sendo que dentre os meses em que foram realizados os estudos, o mês de 

fevereiro foi o que obteve maior produção média por coletor em fragmentos de Mata 

Atlântica devido ao galho encontrado; já nos demais meses a produção média por 

coletor foi aparentemente maior em plantações de eucalipto (Figura 04). 
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Figura 04 Produção de serapilheira por coletor 
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Para o plantio de eucalipto a maior produção de serapilheira foi observada no 

mês de setembro. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho de 

Poggiani (1985) e Schumacher (1992), onde observaram que em plantações de 

eucalipto, há uma maior produção de serapilheira durante a primavera e o verão, 

devido essa época apresentar-se com maior deposição, semelhante ao apresentado 

na Figura 04. 

4.2 DECOMPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA 

Os locais de estudo não interferiram na taxa de decomposição de 

serapilheira. A mesma foi afetada apenas pelo tempo em que as bolsas 

permaneceram no campo, sendo que a decomposição aumentou com o acréscimo 

do tempo de permanência das bolsas no campo. O fato de não haver diferença 

significativa entre a decomposição da serapilheira nos dois ambientes contradiz o 

trabalho de Heneghan et al. (1998) onde os autores observaram que a espécie 

formadora da serapilheira influencia na decomposição.  

Essa não interferência dos locais de estudo na taxa de decomposição 

contradiz alguns mitos populares sobre o eucalipto, que dizem, por exemplo, que o 

mesmo retém pouca umidade superficial do solo quando comparado com florestas 

naturais. As florestas de eucalipto, por produzirem quantidade de serapilheira 

próximo ou até mesmo superior às florestas naturais, conseguem proteger o solo 

contra o impacto da chuva, prevenindo-o contra a erosão. Assim o piso florestal 

consegue se manter úmido (NOVAIS, 2009), favorecendo a ação de 

microorganismos decompositores de matéria orgânica, que se mostraram eficientes 

nos dois ambientes.  

No mês de setembro a decomposição diferiu dos demais meses em estudo, 

devido ao tempo em que o material permaneceu no campo, 270 dias, com isso 

houve maior redução da massa da serapilheira nas bolsas de decomposição.  

Em estudos realizados por Vital et al. (2004), em floresta estacional 

semidecidual em zona ripária, observaram ser preciso 639 dias para que 95% da 

serapilheira se decomponha, isso pode ser explicado pelo fato de a taxa de 

decomposição em mata ciliar tender a ser mais rápida, pelo fato do solo ser úmido, 

além das condições de temperatura serem mais propícias à decomposição. No 
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presente estudo, para ocorrer a decomposição de 95 % de serapilheira depositada 

seriam necessários 1313,48 dias, provavelmente devido à região onde o presente 

estudo foi desenvolvido ser mais seca. 

A decomposição da serapilheira nos dois ambientes pode ser explicada pela 

equação y=17,37+0,059T (R2=41,3%; r=62,3%), sendo que T representa o tempo 

estimado para decomposição de determinada quantidade de serapilheira (Figura 

05). O tempo para que ocorra a decomposição de 100% da serapilheira foi de 

1398,08 dias. Em estudo realizado por Pinto et al. (2009) em floresta estacional 

semidecidual em Viçosa - Minas Gerais, observaram ser preciso 914,42 dias para a 

serapilheira decompor-se totalmente. Comparando-se as áreas e seus respectivos 

valores, nota-se que em Viçosa a precipitação média anual é de 1314 mm (CASTRO 

et al., 1973) e da área do presente estudo é de 1081 mm, o que pode ter afetado na 

taxa de decomposição da serapilheira. 
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Figura 05 Serapilheira decomposta em função do tempo. 
 
 

 

O presente trabalho demonstra que tanto em plantações de eucalipto como 

em fragmentos de Mata Atlântica a produção e decomposição de serapilheira foram 

eficientes, evidenciando que as florestas plantadas são eficazes na preservação e 

conservação do piso florestal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que houve maior produção de serapilheira em fragmentos de 

Mata Atlântica no mês de fevereiro e nos demais meses a maior produção ocorreu 

em plantações de eucalipto. Em relação aos períodos avaliados, no período seco 

houve maior produção de serapilheira, e com relação à decomposição de 

serapilheira, o local não interferiu na taxa de decomposição, sendo esta influenciada 

pelo tempo de permanência das bolsas no campo. 
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