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A serapilheira inclui folhas, caules, ramos, frutos, flores e outras partes da planta, bem como 
restos de animais e material fecal que estão depositadas sobre o solo em estado de 
decomposição, com a liberação eventual dos elementos minerais que compõem os tecidos 
orgânicos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de serapilheira em um 
fragmento de floresta de restinga no Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, ES. Para 
estimar a quantidade de serapilheira produzida, foram demarcados, com uma bússola, seis 
transectos no sentido mar-continente, de 180 metros cada e com um intervalo de 20 metros 
entre si, onde foram colocados 60 coletores de 0,25m² cada. A produção média total da 
biomassa seca da serapilheira encontrada, a partir dos dados obtidos durante o período de um 
ano (novembro de 2006 a outubro de 2007), foi de 8,44 ton/ha/ano. Aproximando-se bastante 
dos valores encontrados para diferentes tipos de ecossistemas. As maiores produções média 
de serapilheira ocorreram nos meses de maio (124,32 g/m²) e outubro (95,62 g/m²), e as 
menores nos meses de junho (39,37 g/m²) e julho (32,14 g/m²). No entanto, não foram 
constatadas diferenças significativas na produção de serapilheira entre os meses estudados. 
Sugerindo assim, uma produção constante de serapilheira durante todo o ano, indicando que a 
produção é variável, mas de modo geral contínua. Também não foram encontradas 
correlações positivas entre os fatores ambientais (temperatura e precipitação) e a produção de 
serapilheira. Ao analisar a influência do efeito de borda na produção de serapilheira, pôde-se 
perceber uma maior produção a uma distância de 40 metros da borda, porém não 
estatisticamente, tanto no sentido mar-continente, como no sentido borda-interior da mata. 

Palavras-Chave: Serapilheira, Restinga, Sazonalidade 

23/303




