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A serapilheira constitui um importante compartimento florestal, principal responsável 
pela ciclagem dos nutrientes. Diversos fatores podem afetar a produção de serapilheira, 
sendo os climáticos e a estrutura da vegetação os mais comuns. Este estudo objetivou 
quantificar a produção de serapilheira em área de influência da usina hidrelétrica do 
município de Sinop, Centro-Norte Matogrossense.  Foram estabelecidos parcelas 
dentro de oito transectos de monitoramento de fauna, cada qual apresenta 5000 m de 
comprimento iniciando à margem do rio Teles Pires. Em cada transecto foram alocados 
seis parcelas equidistante 1000 m, com três pontos de coleta (25 x 25 cm) em cada uma. 
A serapilheira coletada foi separada em frações conforme os componentes vegetais 
predominantes, após a separação e pesagem, o material foi seco. As coletas foram 
realizadas entre junho e agosto do 2017. O maior acumulo de serapilheira no solo foi 
para galhos (39,84%) seguida de folhas (35,76%), padrão comum em florestas 
tropicais. A menor presença de folhas na composição da serapilheira no solo pode ter 
ocorrido pela presença de Arecaceae e Strelitziaceae nas parcelas, aumentando a 
presença de serapilheira suspensa nas mesmas. Observou-se que a umidade da 
serapilheira foram maiores próximo a margem do rio (matas ciliares) em relação as 
áreas mais distantes, com teor de umidade 29,50% (1,472 ± 0,552 kg.m-2) e 15,88% 
(1,549 ± 0,168 kg.m-2), respectivamente. Esse gradiente aponta para uma possível 
relação coma estrutura da floresta, quanto mais afastado do rio mais aberta e rala a 
vegetação. A tendência de menor teor de umidade nas áreas mais afastadas, pode ser 
também compreendida por maior deposição de galho causado pela abertura de clareiras, 
devido ao grau de perturbação que as mesmas apresentam. Como as coletas foram 
realizadas na estação seca, a floresta está mais aberta pela deposição de folhas, assim o 
vento penetra mais profundamente no interior da floresta. Concluindo, que produção e 
deposição de serapilheira está diretamente relacionada à matas ciliares as quais 
apresenta uma serapilheira mais diversa que consegue reter uma maior umidade 
comparados com outras áreas em área de influência da UHE Sinop. 
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