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A serrapilheira exerce inúmeras funções no equilíbrio e dinâmica dos 

ecossistemas, sendo a principal via de retorno de nutrientes ao solo. Este estudo 
objetivou avaliar a quantidade de serrapilheira aportada em duas diferentes formações 
florestais na Estação Ecológica de Taiamã, sendo uma Poliespecífica e uma 
monoespecífica com dominância da espécie Erythrina fusca Lour.  Estes dados foram 
obtidos no âmbito do projeto PELD (441563/2016-3o), que possui metodologia 
adaptada do sistema RAPELD, 5 transectos de 250 m, equidistantes 1km entre si, com 
5 módulos cada, foram instalados coletores de 1m² em 10 módulos, sendo 5 na 
formação monoespecífica e 5 na poliespecífica. Em cada módulo foram instalando 3 
coletores. As coletas foram realizadas mensalmente de outubro de 2017 à janeiro de 
2018, compreendendo o período hidrológico chuvoso. O material foi coletado no 
campo e conduzido até o laboratório onde foi secado em estufa e realizada a separação 
em folhas, material lenhoso, reprodutivo e detritos, para posteriormente serem pesados 
em balança semi-análitica. Os dados foram mensurados em gramas por metro quadrado 
(g.m²-1) e transformados em quilograma por hectare (Kg.ha-1) e submetidos a teste de 
ANOVA, utilizando o programa R. Os resultados demonstraram que ocorreu diferença 
significativa na produção de serapilheira em relação às formações florestais 
(P=0.028329), meses coletados (P= 4.25e-09) e as categorias (P=1.08e-11) 
analisadas. A média de aporte foi de 953,67 Kg.ha-1mês-1 na poliespecífica, sendo 
composto de 429,54 Kg.ha-1 de folha, 275,15 Kg.ha-1 de material reprodutivo, 212,54 
Kg.ha-1 material lenhoso e 36,45 Kg.ha-1 de detrito. A formação monoespecífica obteve 
uma média de 570,04 Kg.ha-1mês-1 com 314,64 Kg.ha-1 de folha, 138,73 Kg.ha-1 de 
material lenhoso, 71,18 Kg.ha-1 de material reprodutivo e 45,48 Kg.ha-1 de detrito. Em 
ambas as formações o mês com maior aporte, em todas as categorias, foi o de janeiro 
de 2018, isso pode ser consequência de fenômenos climáticos que coage o 
desprendimento das partes das plantas, provocado pela influência de ventos e das fortes 
chuvas. A maior produção de serapilheira aconteceu na poliespecífica por apresentar 
concentração médias de indivíduos por hectare (ind./hectare) superior sendo este de 
850 ind./hectare e na monoespecifica 300 ind./hectare. 


