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A  serrapilheira  é  composta  de  material  biológico  de  origem  animal  e  vegetal
funcionando como reservatório de nutrientes. Em ecossistemas de florestas tropicais
úmidas,  a  deposição  e  a  ciclagem  de  nutrientes  ocorrem  durante  todo  o  ano.  Do
contrário,  em  ambientes  áridos  e  semi-áridos,  a  deposição  é  sazonal  (maior  no
período seco) e a decomposição de matéria orgânica tem início no período chuvoso.
Diante  disso,  espera-se  que  uma  área  de  savana  decídua  espinhosa  (caatinga)  na
RPPN Serra das Almas, Crateús-CE apresente uma forte sazonalidade na deposição
de serrapilheira. Para tanto, foram selecionadas 50 parcelas (10m x 10m) e instalado
um  coletor  (0,5m  x  0,5m)  no  centro  de  cada  parcela.  A  coleta  foi  realizada
mensalmente  de  junho/2009  a  maio/2010.  O  material  coletado  foi  separado  nas
frações frutos,  flores,  folhas,  galhos e miscelânea; desidratadas em estufa  a  650C e
pesadas.  A produção  total  foi  de  2.731  kg.ha-1,  com média  mensal  de  227  kg.ha-1,
valores similares a outras florestas semi-áridas e inferiores aos de florestas úmidas.
Do  total  aportado  anualmente,  a  maior  contribuição  foi  da  fração  folhas  (54,3%),
seguido  por  miscelânea  (17,2%),  galhos  (14,2%),  frutos  (12,6%)  e  flores  (1,7%).
Houve  uma  maior  deposição  durante  o  período  seco,  64%  da  produção  total,
confirmando  a  sazonalidade  na  produção  de  serrapilheira.  A  maior  deposição  de
galhos e  flores  ocorreu durante  a  estação  chuvosa,  entretanto,  folhas,  miscelânea  e
frutos  tiveram  maiores  contribuições  na  estação  seca.  Apesar  da  marcada
sazonalidade tanto na deposição total quanto na contribuição das diferentes frações,
foram  observados  dois  picos  de  deposição  de  frutos:  um  na  estação  seca  (agosto,
setembro  e  outubro/2009)  e  outro  na  chuvosa  (abril/2010)  devido  aos  diferentes
períodos  de  frutificação  das  espécies.  Os  resultados  obtidos  corroboram  com  o
padrão de deposição de serrapilheira em fisionomias semelhantes, no entanto, ainda
é  necessário  aprofundar  os  estudos  sobre  a  dinâmica  da  ciclagem  de  nutrientes  na
caatinga. 
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