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A deposição de serapilheira no solo florestal se relaciona com a composição 

florística da cobertura vegetal e com as condições bióticas e abióticas locais. A 

quantidade produzida e o seu acúmulo relacionam-se também com o grau de 

conservação da floresta, tornando-a indicadora do grau de regeneração. O estudo 

verificou comparativamente o acúmulo de serapilheira ao longo das estações do ano em 

três fragmentos florestais do bioma Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul: Floresta 

Estacional Semidecidual (FES), Floresta Ombrófila Densa (FOD) e Floresta Ombrófila 

Mista (FOM). Amostras de serapilheira acumulada sobre o solo foram coletadas entre 

2016 e 2017, no final de cada estação, em cada fragmento. O material seco foi triado 

em frações e quantificado. Foram verificadas variações sazonais no acúmulo de 

serapilheira entre as estações e as florestas por meio de análise de variância. O acúmulo 

total médio durante as estações variou de 4.900 a 8.500 kg/ha.  Nos três fragmentos, o 

acúmulo total foi maior nas estações do inverno e da primavera, sendo a participação 

da fração folhas maior no outono/inverno e a dos ramos maior na primavera/verão.  O 

acúmulo total entre as estações diferiu significativamente na FOD e FES mas não na 

FOM. A FES apresentou um depósito de serapilheira total maior em relação às demais 

florestas. Houve diferença significativa da quantidade de folhas acumuladas no outono 

entre os fragmentos (FES>FOM>FOD). As diferentes florestas do estudo caracterizam-

se pela presença de um número variável de espécies decíduas, cuja perda de folhas 

durante as estações do outono/inverno constitui-se numa resposta à seca fisiológica 

provocada pelas baixas temperaturas, criando a sazonalidade observada na quantidade 

do material foliar acumulado. Já o aumento da quantidade de ramos depositados sobre 

o solo na primavera/verão possivelmente ocorreu devido aos ventos mais fortes 

registrados durante este período. A constância de material acumulado ao longo das 

estações do ano sobre o solo na FOM indicou equilíbrio dinâmico na ciclagem dos 

nutrientes, sendo que este fragmento se encontra no estádio mais avançado de sucessão 

entre os três avaliados. O estudo demonstrou que, sob condições climáticas regionais 



 

semelhantes, o estado de conservação e as características fenológicas das espécies que 

compõem a estrutura florestal podem influenciar fortemente no padrão de serapilheira 

acumulada. Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes; Sazonalidade; Floresta 

Subtropical. 

 


