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RESUMO 

As estruturas que se acumulam sob o solo da floresta formam uma camada de material orgânico 

em diferentes estágios de decomposição, no qual denomina-se serapilheira. Através do estudo do 

aporte e decomposição da serapilheira é possível estimar a produtividade e o funcionamento do 

ecossistema florestal. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a produção e a decomposição 

da serapilheira associados às variáveis climáticas para compreender o funcionamento do 

ecossistema florestal na reserva biológica do Jaru. A coleta de serapilheira foi realizada entre maio 

de 2016 a setembro de 2017, em uma parcela permanente de 1 hectare (100 x 100 m), onde foram 

demarcadas 25 subparcelas medindo 20 x 20 m. Para estimar a produção de serapilheira, foram 

instalados 25 coletores de PVC, medindo 0,5 x 0,5 m, a 1 metro do solo, com malha de nylon de 

1 mm, dispostos sistematicamente no centro de cada parcela, onde foi coletado todo material 

vegetal presente nos coletores, seco em estufa à 80ºC e triado nas frações: folha, galho, material 

reprodutivo e miscelânea e pesado em balança de precisão centesimal. Para estimar o estoque de 

serapilheira foram dispostos 25 coletores de madeira no solo, medindo 0,5 x 0,5 m, com malha de 

nylon de 1 mm, onde foi coletado todo material e seco em estufa à 80ºC e pesado em balança de 

precisão centesimal. A decomposição de serapilheira foi estimada através da relação da produção 

e estoque de serapilheira. A produção de serapilheira total foi estimada em 20,87 Mg ha-1, com as 

maiores produções nos períodos secos, tanto do ano de 2016 e 2017, e menor no período úmido. 

A produção total teve correlação significativa com temperatura (r=0,52; p=0,04) e umidade 

relativa do ar (r=-0,58; p<0,001). As produções das frações seguiram o seguinte padrão: 

folha>miscelânea>galho>material reprodutivo. O estoque de serapilheira foi estimado em 14,51 

Mg ha-1, onde a sazonalidade apresentada foi a mesma da produção. A taxa de decomposição (K) 

para a área de estudo foi em 1,44, sendo este é um valor alto e que indica que a atividade 

microbiana na área de estudo é acelerada. Os estudos de deposição, estoque e decomposição de 

serapilheira na Amazônia Ocidental ainda são muito escassos, porém o presente estudo indica que 

a área de estudo está se comportando de maneira semelhante a de outras porções da Amazônia, 

sendo este de fundamental importância para monitorar as mudanças ocorridas no ecossistema. 

 

Palavras chave: Decomposição, Floresta Tropical, Ciclagem de nutrientes. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The structures that accumulate under the forest soil form a layer of organic material in different 

stages of decomposition, in which it is called litter. Through the study of the contribution and 

decomposition of the litter it is possible to estimate the productivity and the functioning of the 

forest ecosystem. In this way, the objective of this study was to evaluate the litter production and 

decomposition associated with climatic variables to understand the functioning of the forest 

ecosystem in the Jaru biological reserve. The litter collection was carried out between May 2016 

and September 2017, in a permanent plot of 1 hectare (100 x 100 m), where 25 subplots measuring 

20 x 20 m were demarcated. To estimate litter production, 25 PVC collectors, measuring 0.5 x 0.5 

m, were installed at 1 meter of soil, with a 1 mm nylon mesh, arranged systematically in the center 

of each plot, where all plant material present in the collectors, dried in an oven at 80ºC and screened 

in the fractions: leaf, twig, reproductive material and miscellaneous and weighed in scale of 

centesimal precision. To estimate the litter stock, 25 wood collectors were placed in the soil, 

measuring 0.5 x 0.5 m, with a 1 mm nylon mesh, where all material was collected and dried in an 

oven at 80 ° C and weighed on a precision scale centesimal. The litter decomposition was estimated 

through the relation of litter production and stock. The total litter production was estimated at 

20.87 Mg ha-1, with the highest yields in the dry periods, both in 2016 and 2017, and lower in the 

wet period. The total production had a significant correlation with temperature (r = 0.52, p = 0.04) 

and relative humidity (r = -0.58, p <0.001). The yields of the fractions followed the following 

pattern: leaf> miscellaneous> twig> reproductive material. The litter stock was estimated at 14.51 

Mg ha-1, where the seasonality presented was the same as the production. The decomposition rate 

(K) for the study area was 1.44, which is a high value and indicates that the microbial activity in 

the study area is accelerated. The litter deposition, stocking, and decomposition studies in the 

Western Amazon are still very scarce, but the present study indicates that the study area is behaving 

in a similar way to other portions of the Amazon, being of fundamental importance to monitor the 

changes occurring in the ecosystem. 

 

Keywords: Decomposition, Tropical forest, Nutrient cycling. 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 11 

1 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................ 14 

1.1 Amazônia Brasileira ....................................................................................................... 14 

1.2 Serapilheira ..................................................................................................................... 15 

1.3 Variáveis Ambientais e Dinâmica de Serapilheira ...................................................... 19 

2 MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................. 20 

2.1 – Caracterização da Área de Estudo ............................................................................ 20 

2.2 Coleta de Dados .............................................................................................................. 22 

2.2.1 Serapilheira Produzida ............................................................................................... 22 

2.2.2 Serapilheira Acumulada (Estoque) sobre o solo ...................................................... 23 

2.2.3 Estimativa do Coeficiente de Decomposição de Serapilheira.................................. 24 

2.2.4 Dados Micrometeorológicos ....................................................................................... 25 

2.3 Análise dos dados ........................................................................................................... 25 

3 RETULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................................... 25 

3.1 Dados Micrometeorológicos .......................................................................................... 25 

3.2 Produção de Serapilheira .............................................................................................. 27 

3.3 Produção de Frações de Serapilheira ........................................................................... 31 

3.4 Estoque de Serapilheira ................................................................................................. 32 

3.5 Coeficiente de Decomposição ........................................................................................ 33 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 36 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 37 

 

  



11 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica da vegetação da Bacia Amazônica mantem estreita relação com as variações 

nas condições do solo e clima, interagindo fortemente com atmosfera, rios e lagos (PAZ, 2011; 

LUIZÃO, 2007). Mediante a essas variações climáticas, há o surgimento de zonas biogeográficas 

distintas, ou biomas, como a Amazônia, considerada a maior floresta tropical úmida do mundo, e 

formando ecossistemas, sendo estes um conjunto formado pelas interações dos componentes 

bióticos e elementos físicos e químicos  (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA, 2017). 

Os serviços ambientais oriundos das floresta são inúmeros, tais como a manutenção da 

temperatura, sombreamento, participação no ciclo da água e do carbono, assim como a proteção 

da biodiversidade (MARQUES et al, 2013, FEARNSIDE, 2000). Apesar disto, a floresta 

Amazônica se caracteriza como um ecossistema que possui baixa capacidade de resiliência, visto 

que a fertilidade dos solos amazônicos é bastante reduzida.  

A queda de folhas, material reprodutivo (flores, frutos e sementes), galhos, cascas e outras 

partes senescentes da planta no solo formam a produção de serapilheira e são decorrentes das 

mudanças metabólicas associadas à fisiologia de cada espécie, além de estímulos dos fatores 

ambientais, como o fotoperíodo, temperatura, estresse hídrico, deciduosidade, estágio sucessional, 

entre outros, sendo de fundamental importância para manutenção da flora, principalmente, 

relacionado à escassez hídrica (FIGUEIREDO FILHO et al, 2003; GALSTON;DAVIES, 1972). 

Após a senescência do material vegetal acontece o acúmulo sobre o piso florestal, 

conhecido como estoque de serapilheira, que segundo Vidal et al ( 2007), predomina-se as cadeias 

tróficas e protege o solo de forças erosivas advindas da chuva, sendo que à partir dos processos 

biológicos advindos da dinâmica do meio ambiente, principalmente, pela ação dos 

microrganismos, onde acontece a decomposição de serapilheira, suprem a falta de nutrientes dos 

solo das florestas. Este processo é considerado um dos principais mecanismos de manutenção da 

fertilidade dos solos da região amazônica, que após sua decomposição propicia o retorno de 

nutrientes ao solo, sendo absorvidos pelas plantas, fazendo parte dos ciclos biogeoquímicos 

(CASTRO et al, 2016; MARTIUS et al., 2004).  
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Estudos voltados à dinâmica de serapilheira chamaram a atenção dos pesquisadores no 

final do século XIX e, atualmente, pesquisas relacionadas a produção e decomposição tem sido de 

extrema importância para o entendimento da funcionalidade do ecossistema e do estado de 

sucessão ecológica dos mesmos, por exemplo (HOLANDA et al; 2017, OURIQUE et al, 2016, 

SANCHES et al, 2009; SILVA at al, 2007; LUIZÃO, 2007; 2006; GARAY e SILVA; 1995). 

Entretanto, alterações climáticas e perturbações antrópicas de desmatamento na Amazônia podem 

trazer mudanças para a funcionalidade da floresta. Previsões catastróficas de mudanças climáticas 

com eventos extremo de seca para a Amazônia podem mudar o padrão de decomposição e 

produção de serapilheira, já que fatores bióticos e abióticos estão intrinsicamente relacionados a 

estes processos (IPCC, 2014; PORTES et al., 1996).  

Estudos comprovam que quanto menor a taxa de precipitação maior a deposição vegetal 

no chão da floresta, assim como em altas temperaturas (SANTOS ET AL., 2002; LUIZÃO, 1982), 

devido suas influências nos mecanismos de fotossíntese, respiração e evapotranspiração. 

Entretanto, quanto maior a umidade do ar menor a produção de serapilheira (MARTINS, 1999). 

De fato, uma menor precipitação e temperatura do ar elevada, por exemplo, podem alterar a 

fisiologia da planta e mudar o padrão de deposição de folhas e material reprodutivo. A precipitação 

influencia nos processos hidrológicos das plantas, já que em períodos de estresse hídrico as 

mesmas fecham seus estômatos para evitar a perda de água, ocasionando a queda da folhas, 

diminuindo a transpiração. Tal processo pode afetar o sistema solo-planta-atmosfera, contribuindo 

ainda mais para taxas de aquecimento global já que este fator pode levar a morte da planta 

alterando o ciclo de nutrientes e até a regeneração florestal (SCHUMACHER et al., 2004).  

Dado a importância sobre a dinâmica de produção e decomposição de serapilheira, vários 

estudos são encontrados sobre diversos biomas, como em floresta de terra firme na Amazônia 

Central (MARTIUS; 2004, RODRIGUES;2011) e Oriental (CASTRO et al; 2016), floresta de 

transição Amazônia-Cerrado (SANCHES et al., 2009; SILVA et al., 2007), Mata Atlântica 

(VIDAL et al., 2007), em áreas de Caatinga (LOPES et al., 2009; HOLANDA et al, 2017) e 

Cerrado (VALENTINI et al, 2014). Porém, a Amazônia Ocidental, possui poucas pesquisas que 

abrangem os processos biológicos e climáticos relacionados à serapilheira, sendo estas de extrema 

importância para a compreensão da dinâmica florestal e dos ecossistemas destas áreas, assim como 

a manutenção de populações e comunidades de espécies arbóreas (D’OLIVEIRA; BRAZ, 2006). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar a produção de serapilheira e suas relações 

com as variáveis climáticas, além de estimar o fator de decomposição da mesma para compreender 

o funcionamento florestal na Amazônia Ocidental. No intuito de alcançar tal fim, delineou-se os 

seguintes objetivos específicos: 
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a. quantificar a produção total e fracionada da serapilheira; 

b. estabelecer correlações entre os dados microclimáticos com a produção;  

c. quantificar o estoque e estimar o coeficiente de decomposição da serapilheira.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Amazônia Brasileira  

 

A Amazônia está localizada na América do Sul, ocupando cerca de 6,5 milhões de 

quilômetros quadrados, englobando nove países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, 

Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Com uma área de aproximadamente 4,197.000 

Km², a Amazônica brasileira corresponde a cerca de 49% do país e abrange os estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão 

(BAMBI, 2007; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2017). 

Este bioma se destaca pelos serviços ambientais que exerce no ecossistema e para os seres 

humanos, tais como: preservação dos recursos hídricos, estabilidade geológica e da biodiversidade, 

abrigando diversas espécies da fauna e da flora, além de representa a maior extensão de florestas 

tropicais da Terra, onde influencia significativamente no clima local e global, interagindo 

diretamente com a atmosfera, rios e lagos (LEI 12.651 de 2012, COHEN et al, 2007). 

A Amazônia brasileira é considerada a floresta tropical com maior biodiversidade, 

possuindo cerca de 2.500 espécies de árvores e 30 mil espécies de plantas das 100 mil espécies da 

América do Sul. Abriga grande riqueza cultural e um vasto conhecimento sobre os usos e a forma 

de explorar os recursos naturais de maneira sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – 

MMA, 2017).  A bacia hidrográfica do rio Amazonas é a maior do mundo, sendo conhecida pela 

sua disponibilidade hídrica, com cerca de 130.000 m³/s, equivalendo a cerca de 73 % dos recursos 

hídricos do país, ocupando uma área de cerca de 6 milhões de km², onde seus rios apresentam 

cerca de 20% das reservas de água doce do planeta (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, 

2017; IBGE, 2017). 

A região amazônica possui alta diversidade biológica, onde são encontrados ecossistemas 

heterogêneos em relação às condições ambientais, mostrando que a estrutura e dinâmica da 

vegetação acompanham as variações de solo e clima da região, onde fatores bióticos e abióticos 

comprometem a produção de estruturas fisiológicas ao solo, onde se predomina a floresta de terra 

firme (PAZ, 2011; PINTO et al, 2008; LUIZÃO, 2007; METZKER, 2007). 
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Porém, diante das características da diversidade e importância do bioma Amazônia, há 

preocupação no que tange às mudanças do uso e ocupação dos solos amazônicos, pela interferência 

antrópica da agricultura extensiva e pecuária, além do aumento da malha viária, que foram nos 

últimos cinquenta anos os grandes responsáveis pela redução da cobertura original e pelas grandes 

variações do uso da terra na Amazônia Legal, onde esses fatores influenciam nas alterações 

climatológicas e ambientais da região. Segundo o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na 

Amazônia Legal por Satélite – PRODES (2016), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

INPE, a estimativa da taxa do desmatamento na Amazônia Legal, entre Julho de 2015 e Agosto de 

2017 foi de cerca de 7.989 km². Rondônia possui a terceira maior taxa de desmatamento em 2016, 

com 1.394 km², ficando atrás apenas do Mato Grosso e Pará, com 1.508 e 3.025 km², 

respectivamente. (INPE, 2016; MACHADO; PACHECO, 2010; VASCONCELOS; NOVO; 

DONALISIO, 2006).  

Apesar disto, estudos demonstram que as áreas localizadas entre os trópicos, como a 

Floresta Amazônica, apresentam uma das maiores taxas de produtividade do mundo, 

principalmente para o estoque de carbono e biomassa, onde em um hectare de floresta na 

Amazônia encontraram cerca de 255 toneladas de biomassa (SAATCHI et al, 2007), sendo que 

aproximadamente metade dessa biomassa é composta por carbono (HOUGHTON et al, 2000). 

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC (2007), o desmatamento 

e a degradação florestal na Amazônia representam uma ameaça aos serviços ecossistêmicos 

oferecido por ela, sendo que grande parte da energia absorvida é destinada para manutenção de 

suas estruturas. Apesar dessas estimativas, a Floresta Amazônica é considerada um ecossistema 

frágil, pois vive da produção do seu próprio material orgânico depositado no solo da floresta, o 

que faz com que qualquer dano antrópico seja irreversível para este ecossistema (ANDRADE; 

HIGUCHI, 2009).  

 

1.2 Serapilheira 
 

As estruturas que se acumulam sob o solo da floresta formam uma camada de material 

orgânico em diferentes estágios de decomposição composta por folhas, ramos, cascas, sementes, 

frutos, flores, gravetos e fragmentos vegetais não identificados, a qual denomina-se serapilheira 

(SILVA et al, 2014; ABREU, 2006). Este material representa o caminho biológico mais importante 

da dinâmica de transferência de nutrientes essenciais presentes na vegetação para o solo, sendo 

essa de extrema importância para a manutenção do ecossistema (XU; HIRATA, 2002; GOLLEY, 

1983).  
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A produção de serapilheira é o mais importante estágio de transferência de energia e de 

fluxo de nutrientes para o solo, onde, segundo Schumacher et al (2004), constituem o ciclo 

biogeoquímico, que juntamente com o ciclo bioquímico faz com que as árvores sintetizem matéria 

orgânica através da fotossíntese, reciclando os nutrientes do solo, onde a biomassa vegetal pode 

ser seu principal reservatório (HOLANDA et al, 2017).  

A produção de serapilheira pode ser influenciada por diversos fatores, havendo 

sazonalidade na deposição, de acordo com as condições edafoclimáticas, como: altitude, latitude, 

precipitação, temperatura, luminosidade, vento, estágio sucessional, disponibilidade hídrica, entre 

outros fatores intrínsecos do ecossistema (HOLANDA et al, 2017; SILVA et al, 2007; 

FIGUEIREDO FILHO et al, 2003). 

Corrêa et al (2006), avaliando a produção de serapilheira em uma área de vegetação 

natural em Rondônia, encontraram um valor de 13,38 Mg ha-1, com 53,4% da produção no período 

seco e 12,73 Mg ha-1 para a serapilheira acumulada no solo, onde uma floresta de transição 

Amazônia-Cerrado, Sanches et al (2009) encontraram uma variação de 3,20 a 7,91 Mg ha-1, 

observando uma instabilidade nos valores no decorrer do período de estudo. No Sul da Amazônia, 

Almeida, Luizão e Rodrigues (2015), em área de floresta ombrófila aberta, encontraram que no 

período de maior incidência de chuvas foi observado uma menor produção de serapilheira. Silva 

et al (2009) encontraram em áreas de transição Amazônia-Cerrado uma sazonalidade bem 

definida, com maior produção nos períodos secos e menor nos chuvosos. 

O padrão de produção na Amazônia, ao longo do ano é bastante diversificado dependendo 

da estrutura vegetal. A produção de serapilheira total ocorre, principalmente, na estação seca, 

sendo essa regulada pela precipitação anual. Segundo Holanda et al. (2017), o principal fator para 

senescência vegetal ocorre devido ao estresse hídrico sofrido pelas plantas na tentativa de diminuir 

o consumo de água em períodos com redução da precipitação. 

A sazonalidade da produção das diferentes estruturas dos vegetais podem variar não 

somente às adaptações referentes ao estresse hídrico, mas também de acordo com a fenologia de 

cada espécie, onde acontecem adaptações referentes à sazonalidade climática da região para 

melhor garantir o processo da diversidade local das espécies nas regiões tropicais e subtropicais, 

mesmo nos períodos mais críticos (ALMEIDA, LUIZÃO, RODRIGUES, 2015; SCHUMACHER 

et al, 2004; GOLLEY, 1978; MERGURO; VENUEZA; DELITTI, 1979). 

As florestas tropicais possuem uma vasta diversidade de espécies vegetais que fornecem 

à serapilheira uma composição rica em minerais e um ciclo de nutrientes estável, favorecendo o 

desenvolvimento e a manutenção da estrutura da comunidade florística de uma região, 

contribuindo com a dinâmica e manutenção do ecossistema (SANCHES et al., 2009). Em síntese, 
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a permanência da serapilheira atua na manutenção do ecossistema, funcionando como um sistema 

de entrada e saída, recebendo entrada de material vegetal, onde acontece a decomposição e retorna 

ao meio em forma de nutrientes, sendo essencial na fertilidade do solo (ARATO; MARTINS; 

FERRARI, 2003; EWEL, 1976). 

A manutenção de áreas naturais depende do conhecimento acumulado de diversos fatores 

presentes no ambiente, assim como suas inter-relações, formando um embasamento concreto sobre 

a paisagem natural, buscando respostas que possa contribuir com estudos relacionados ao meio 

ambiente (MIRANDA, 2013). Em ecossistemas terrestres, o acúmulo de biomassa por parte aérea 

da vegetação no solo é proveniente, principalmente, da senescência de estruturas vegetais e podem 

representar até 90% da sua produtividade primária líquida, onde estudos acerca da produtividade 

em floretas tropicais são importantes pois estes ecossistemas retém grande aporte do potencial 

mundial da produtividade primária (SILVA et al, 2016; MATEUS et al, 2013; ANDRADE; 

HIGUCHI, 2009; ABREU, 2006). 

O acúmulo ou estoque das estruturas florestais no solo é responsável pela formação de 

um horizonte orgânico e fornece proteção das características físicas do solo, mantendo suas 

estruturas, retendo umidade, aumentando a aeração e reduzindo o processo erosivo, assim como a 

melhoria do microclima local, atuando como isolante térmico. O escoamento superficial é reduzido 

em áreas florestais devido à infiltração e retenção de água pela serapilheira (SILVA et al, 2016; 

MOURA et al, 2016; SANTANA, 2005; KONIG et al, 2002). Tal acúmulo no piso florestal está 

diretamente ligado com a atividade decompositora dos microrganismos, onde após se decompor, 

supri o solo com os nutrientes, restaurando a fertilidade do ecossistema (ARATO; MARTINS; 

FERRARI, 2003; SANCHES et al, 2009). 

A dinâmica da serapilheira está atrelada a produção e a atividade decompositora da 

matéria orgânica acumulada no solo (Figura 1). A decomposição da matéria orgânica está 

associada diretamente a temperatura (SCORIZA; PIÑA-RODRIGUES, 2014) e precipitação 

(FIGUEIREDO FILHO et al, 2005), sendo estes os principais fatores que afetam o processo de 

decomposição e ciclagem de nutrientes na Amazônia (MONTAGNINI; JORDAN, 2002). 
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Figura 1 – Dinâmica de serapilheira no ecossistema. 

Fonte: ANDRADE, CABALLERO, FARIA (1999) 

 

Nas florestas tropicais os padrões das taxas de decomposição do material vegetal 

acumulado no solo são afetados pelas condições ambientais, formando padrões distintos na estação 

seca e chuvosa, onde a velocidade de decomposição aumenta no período úmido, pois nesse período 

é propícia a atividade de organismos que participam da quebra das estruturas vegetais, 

decompondo-as, e por consequente modo removendo a matéria orgânica acumulada sobre o solo, 

transformando em nutrientes para o ecossistema (HAYASHI, 2006; LUIZÃO, 1982; CORNU et 

al., 1997).  

A alta taxa de decomposição, segundo Martius et al (2004), na Amazônia, leva a um baixo 

estoque de serapilheira sobre os solos. Castro et al (2016) infere que a maior atividade de 

decomposição no período chuvoso é atribuída às condições de umidade, pois a água disponível no 

solo favorece a atividade microbiana no processo de decomposição, onde acontece a remoção do 

material do solo. Consoante a isso, Luizão e Schubart (1987) infere que esse processo estimula o 

crescimento de raízes finas que penetram no material em decomposição (CASTRO et al, 2016). 



19 
 

O acompanhamento da produção de serapilheira e de seu estoque sobre o solo permite 

calcular a taxa de decomposição, onde são afetadas pelas variações sazonais, onde formam padrões 

distintos nos períodos seco e chuvoso, fazendo com que possa verificar o fluxo de energia do 

ecossistema (CORNU et al, 1997; SANCHES ET AL, 2009). 

 

1.3 Variáveis Ambientais e Dinâmica de Serapilheira 
 

Entender o funcionamento da dinâmica de serapilheira em função das variáveis 

ambientais é de suma importância para se obter o padrão de produção de uma determinada região, 

fazendo com que haja uma maior estabilidade e entendimento de ecossistemas vegetais (LOPES 

et al, 2009). 

Das variáveis climáticas, a precipitação e temperatura são os que exerce maior influência 

na deposição de serapilheira, onde a disponibilidade de água é o principal fator para o 

entendimento da dinâmica da mesma (SILVA et al, 2016). As folhas são os primeiros organismos 

vegetais que respondem ao estímulo da falta de disponibilidade hídrica e altas temperaturas, que 

segundo Holanda et al (2017), a queda das folhas se dá por uma resposta fisiológica da planta, 

sendo a precipitação e temperatura (evaporação) as variáveis que atuam como principais 

reguladores da produção de folhas em florestas secas ou sazonalmente secas, assim quando, 

segundo Silva et al (2016), o período chuvoso favorece à floresta condições para readquirir suas 

folhas. 

O material reprodutivo (flor, fruto e semente), segundo Moura et al (2016), está 

relacionado intimamente com a precipitação, onde sua produção é maior no período de maior 

pluviosidade. O período de floração ocorre entre as estações de transição e início das chuvas 

(ALMEIDA; LUIZÃO; RODRIGUES, 2015) e a época de frutificação que acontece, 

principalmente, no fim da estação seca e início da chuvosa, propícia a germinação das sementes 

aumentando o fluxo gênico das espécies na região (VALENTINI et al, 2014; MOURA et al, 2016). 

Fisch, Junior e Mantovani (2000), deduzem que a fase reprodutiva é o período mais susceptível às 

variações no ambiente e diversos aspectos, onde umidade, fotoperíodo, temperatura, polinizadores 

e dispersores podem influenciar na floração e frutificação de um ano para outro. Assim, a quebra 

neste equilíbrio leva a perturbações no funcionamento da floresta. 

O padrão de deposição de galhos pode estar relacionado à ação mecânica imposta pelos 

ventos durante as chuvas, assim como o encharcamento neste período, fazendo com que aconteça 

a abscisão pelo ganho de peso. Na estação seca pode haver um ressecamento dos mesmos. O efeito 

do vento, juntamente com a baixa umidade do ar e altas temperaturas faz com que os níveis de 
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evapotranspiração aumentem, acentuando o estresse hídrico e rompimento dos galhos 

(ALMEIDA, LUIZÃO, RODRIGUES, 2015; MARTINS, RODRIGUES; 1999). 

A fração de miscelânea pode variar durante o ano todo. Fatores como mudança de 

observador, umidade, população de animais que consomem frutos ou outros fragmentos vegetais 

pode influenciar diretamente na produção de miscelânea, onde faz com que a identificação das 

estruturas se torne difíceis, afetando no incremento da fração (DICKOW et al, 2012; SILVA et al, 

2016) 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 – Caracterização da Área de Estudo 

 

O presente estudo foi realizado na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), 10º11’11,4’’S; 

61º52’29,9’’W, localizado no Estado de Rondônia (Figura 2). A Rebio Jaru é uma unidade de 

conservação federal de proteção integral, no bioma amazônico, criada pelo Decreto 83.716, de 11 

de julho de 1979 (BRASIL,1979), sob a tutela do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio).  

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (2017), 

a Rebio Jaru possui uma área de aproximadamente 345 mil hectares, sendo está inserida em uma 

área de floresta tropical primária classificada como Floresta Ombrófila Aberta, com altura média 

do dossel de 33 metros, com algumas espécies podendo alcançar 44 metros (CULF et al., 1997; 

ANDRADE et al., 2009), a Rebio Jaru está inserida nos municípios de Ji-Paraná, Machadinho 

D’Oeste e Vale do Anari, no estado de Rondônia (Figura 2). O solo da região é caracterizado como 

como Argissolo Vermelho Amarelo pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(JACOMINE, 2009). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Am – Tropical Chuvoso, possuindo 

duas estações bem definidas, a chuvosa, correspondente aos meses de outubro a março, e a seca, 

que ocorre nos meses de abril a setembro (SEDAM, 2015; ALVARES et al., 2015). 
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Figura 2- Localização da Reserva Biológica do Jaru, Rondônia. 

Organizado por: Gabriel Freire, 2017 

 

Em fevereiro de 2016 foi instalada uma parcela permanente de 100 m x 100 m (1 ha), 

localizada próxima a torre de observação meteorológica do Experimento de Grande Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia – Programa LBA, à montante da direção do vento (noroeste), 

onde foram demarcadas dentro da parcela permanente, 25 subparcelas medindo 20 m x 20 m 

(Figura 3), para o estudo de produção, estoque e decomposição de serapilheira (MARTHEWS, 

2014). 
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Figura 3- Localização da parcela permanente na Reserva Biológica do Jaru, Rondônia. 

Organizado por: Gabriel Freire, 2017 

 

2.2 Coleta de Dados 
 

2.2.1 Serapilheira Produzida 

 

No centro de cada subparcela foi instalado um coletor de produção de serapilheira, 

medindo 0,50 m x 0,50 m (0,25 m2), a 1 m do solo, sendo esses construídos em PVC, com um 

fundo de tela de nylon de 1 mm de malha (Figura 4), seguindo os padrões da Rede Amazônica de 

Inventários Florestais – RAINFOR (MARTHEWS, 2014). 

 

 
Figura 4- Coletor de produção de serapilheira instalado na Rebio Jaru, RO. 

Fonte: (Esq.) Gabriel Freire, 2017; (Dir.) Igor Fotopoulos, 2017. 
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A coleta da serapilheira produzida foi realizada quinzenalmente no período de maio de 

2016 a setembro de 2017. O material foi acondicionado em sacos plásticos devidamente 

identificados no campo, em seguida levado para o Laboratório de Físico-Química (LABFIQ)da 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Transferido para sacos de papel, o 

material foi levado para secagem em estufa à 80 ºC, até obter massa constante (MARTHEWS, 

2016). Após a secagem foi realizada a triagem da serapilheira em frações de folha, galho, material 

reprodutivo (flor, fruto e semente) e miscelânea (material não identificado, casca, fezes e fauna); 

em seguida foi realizada a pesagem em balança de precisão centesimal. A unidade do cálculo de 

produção de serapilheira a partir das médias mensais foi em Mg ha-¹. 

Os dados referentes à produção de serapilheira depositada durante os 17 meses foram 

divididos em três períodos, sendo o Período 1 (maio de 2016 a setembro de 2016), representando 

o período seco, e o Período 2 (outubro de 2016 a março de 2017), representando o período úmido; 

e o Período 3 (abril de 2017 a setembro de 2017), representando o período seco. 

 

2.2.2 Serapilheira Acumulada (Estoque) sobre o solo 

 

As amostras do estoque foram coletadas utilizando 25 molduras quadradas de madeira 

de 0,5 m de lado, com 0,25 m2, distribuídas sistematicamente, próximas aos coletores de produção 

de serapilheira, assim como realizado por Arato, Martins e Ferrari (2003) e Kolm e Poggiani 

(2003) (Figura 5). 

 
Figura 5- Moldura de madeira utilizada para coleta de serapilheira acumulada, Rebio Jaru, RO. 

Fonte: Gabriel Freire, 2017 

 



24 
 

A coleta de serapilheira acumulada (estoque) foi realizada trimestralmente, no período 

de maio de 2016 a setembro de 2017, totalizando cinco coletas, seguindo a metodologia de Arato, 

Martins e Ferrari (2003). Foi considerada como serapilheira acumulada todo material decíduo 

depositado sobre a moldura no solo, em todos os graus de decomposição (Galhos com diâmetros 

superiores a 2 cm de diâmetro eram descartados). O material foi acondicionado em sacos plásticos 

identificados em campo e levados ao LABFIQ, onde foram transferidos para sacos de papel e 

secos em estufa a 80 ºC por 24 horas até massa constante, em seguida foi pesado em balança de 

precisão centesimal. 

 

2.2.3 Estimativa do Coeficiente de Decomposição de Serapilheira 

 

O coeficiente de decomposição (K), proposto por Olson (1963), foi estimado aplicando 

a Equação (1) e empregada em estudos semelhantes (SOUTO, 2006; MARIANO et al, 2007). 

 

K = L X−1           (1) 

onde, 

K =  constante de decomposição 

L = serapilheira produzida durante o ano (Mg ha-1)  

X-1= média anual do estoque de serapilheira acumulada sobre o solo (Mg ha-1). 

 

A partir do valor do K, foi calculado, também, o tempo médio de renovação de 

serapilheira no solo (em anos), (K’), onde utilizou-se a Equação (2), proposta por Hopkins (1966). 

K’ =  1 K−1                                                                                                               (2) 

onde, 

K = coeficiente de decomposição. 

 

Para realizar os cálculos do tempo necessário para a decomposição de 50% (t=0,5) e 95% 

(t=0,05) da serapilheira, utilizou-se a Equação (3), proposta por Shanks e Olson (1961), empregada 

em estudos semelhantes (LOPES et al, 2009; MARIANO et al; 2007; ARATO, MARTINS, 

FERRARI; 2003).  

t0,5= -ln0,5 K-1                                                                                                            (3) 

t0,05= 3 K-1 

onde, K é o coeficiente de decomposição. 
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2.2.4 Dados Micrometeorológicos 

 

Os dados de temperatura do ar (Termohigrômetro HC2S3 - Vaisala, Helsinki, FIN), 

precipitação (pluviômetroTB4-L) e umidade relativa do ar (Termohigrômetro HC2S3 - Vaisala, 

Helsinki, FIN) utilizados no presente estudo foram oriundos da torre micrometeorológica 

localizada na Reserva Biológica do Jaru, próxima da área de estudo, sendo estes disponibilizados 

pelo Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia – LBA. Os dados foram 

coletados em intervalos de 30 segundos, e realizadas médias a cada 30 minutos, armazenados em 

um datalogger CR1000 (Campbell Scientific Instrument, Utah, USA). 

Após a transferência para o computador, foi realizado a certificação e o aproveitamento 

dos dados para excluir as possíveis falhas. Mediante a isso foi realizado a média mensal para 

temperatura do ar, umidade relativa do ar e precipitação. 

 

2.3 Análise dos dados  

 

O coeficiente de correlação de Pearson (α=0,05) foi utilizado para a determinação das 

correlações entre a produção total de serapilheira e suas componentes (folha, miscelânea, galho, 

e material reprodutivo) com as variáveis meteorológicas simples (temperatura, umidade relativa 

do ar e temperatura do ar). Para os dados que não apresentaram normalidade optou-se por utilizar 

o método de Spearman (α=0,05). Para avaliar os dados de estoque de serapilheira, utilizou-se o 

teste não paramétrico de Kruskall-Wallis (α=0,05), para comparar os três períodos de produção 

de serapilheira. O cálculo de produção de serapilheira a partir das médias mensais para Mg ha-¹. 

 

3 RETULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Dados Micrometeorológicos 

 

Partindo do princípio que os baixos aproveitamentos dos dados podem influenciar no 

resultado final, optou-se por desconsiderar os meses com aproveitamento abaixo de 85% para a 

variável precipitação (WEBLER; AGUIAR; AGUIAR, 2007). Para as demais variáveis 

microclimáticas os baixos aproveitamentos foram considerados. Os aproveitamentos dos dados de 

temperatura, umidade relativa do ar encontram-se na tabela 1. 

A precipitação total na área de estudo durante os três períodos foi de 1647,07 mm. 

Entende-se que a precipitação poderia ser maior devido à quantidade de dados que estão com 

falhas, porém, o período que houve maior concentração de chuvas continuou sendo no período 
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úmido, com 1144,77 mm. Em relação aos períodos secos, o período seco de 2016 foi o que houve 

maior precipitação, com 317,25 mm, e o de 2017 com 178,05 mm (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Aproveitamento (%), Precipitação (mm), temperatura (ºC) e umidade relativa do ar (%) durante 

os três períodos de estudo na Reserva Biológica do Jaru, RO. 

Período Mês 
Aproveitamento 

(%) 
Precipitação (mm) Temperatura (ºC) Umidade Relativa (%) 

P
er

ío
d

o
 S

ec
o

 -
 2

0
1
6
 maio/16 100 50,04 25,48 86,95 

junho/16 31 - 25,25 87,33 

julho/16 0 - - - 

agosto/16 0 - - - 

setembro/16 100 128,01 26,38 72,09 

Período Seco - 

2016 

 
∑178,05 25,70 82,12 

P
er

ío
d

o
 Ú

m
id

o
*
 

outubro/16 100 173,49 27,08 76,78 

novembro/16 50 - 26,71 86,45 

dezembro/16 100 338,58 25,16 88,13 

janeiro/17 95 283,46 25,35 89,09 

fevereiro/17 43 - 24,76 91,37 

março/17 100 349,24 25,54 90,13 

Período Úmido  ∑1144,77 25,77 86,99 

P
er

ío
d

o
 S

ec
o

 -
 2

0
1
7
 

abril/17 100 217,68 25,53 89,27 

maio/17 100 74,17 26,37 86,32 

junho/17 100 24,13 25,07 79,00 

julho/17 100 0,00 24,94 64,81 

agosto/17 100 1,27 27,54 67,19 

setembro/17 58 - 27,75 70,65 

Período Seco - 

2017 

 
∑317,25 26,20 76,21 

TOTAL GERAL  ∑1640,07 25,93 81,70 

Nota: Dados com hífen (-) são com baixo ou nenhum aproveitamento; (*) Período úmido engloba parte de 2016 e 

2017. 

 

A temperatura média foi maior no período seco de 2016, com 25,36 ºC, sendo que neste 

período a umidade relativa do ar também foi menor, com 82,12%, sendo estas variáveis 

inversamente proporcionais. A menor temperatura média foi no período úmido, com 25,77 ºC, 

ocorrendo a maior umidade relativa do ar, 86,99%. Em relação ao período seco de 2017, a 

temperatura média foi 26,2 ºC, e a umidade relativa do ar média foi 76,21%. 
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3.2 Produção de Serapilheira 
 

A produção total de serapilheira para o período de 17 meses foi de 20,87 Mg ha-1 e a 

distribuição das frações seguiram o seguinte padrão: 13,73 Mg ha-1 de folha (65,79%), 3,40 Mg 

ha-1 (16,31%) de miscelânea, 2,28 Mg ha-1 (10,91%) de galho e 1,46 Mg ha-1 (6,99%) de material 

reprodutivo (Tabela 2). Pode-se observar que a fração de miscelânea manteve-se constante durante 

todo o período de estudo. A contribuição da fração de material reprodutivo permaneceu estável até 

julho de 2016, começando a haver um incremento nos meses que antecedem o período úmido. A 

contribuição da fração galho foi observada em maior presença no período úmido. Não observou-

se diferença significativa entre as produções nos três períodos de estudo (p=0,161), sendo a 

produção no período seco do ano de 2016 semelhante ao período seco de 2017.  

 

Tabela 2- Valores mensais (Mg ha-1) de serapilheira acumulada durante maio de 2016 a setembro de 2017 

na Reserva Biológica do Jaru, RO.  

  FRAÇÃO   

MÊS  FOLHA MISCELÂNEA GALHO REPRODUTIVO TOTAL 

  Mg.ha-¹ % Mg.ha-¹ % Mg.ha-¹ % Mg.ha-¹ % Mg.ha-¹ % 

 Período Seco – 2016 

maio/16  0,51 7,18 0,07 0,95 0,10 1,37 0,15 2,08 0,82 11,57 

jun/16  0,51 7,18 0,08 1,07 0,04 0,53 0,03 0,45 0,66 9,23 

jul/16  1,08 15,16 0,11 1,60 0,07 0,98 0,01 0,19 1,28 17,93 

ago/16  1,95 27,34 0,25 3,48 0,20 2,83 0,05 0,66 2,44 34,31 

set/16  1,34 18,85 0,31 4,37 0,19 2,67 0,08 1,07 1,92 26,96 

TOTAL  5,39 75,71 0,82 11,47 0,60 8,39 0,32 4,44 7,12 100,00 

 Período Úmido 

out/16  1,09 21,57 0,35 6,91 0,14 2,83 0,05 0,89 1,63 32,19 

nov/16  0,38 7,42 0,19 3,66 0,19 3,70 0,04 0,82 0,79 15,61 

dez/16  0,51 10,13 0,34 6,67 0,22 4,33 0,13 2,56 1,20 23,68 

jan/17  0,28 5,61 0,12 2,27 0,15 2,87 0,09 1,74 0,63 12,49 

fev/17  0,19 3,72 0,08 1,58 0,11 2,15 0,10 1,89 0,47 9,34 

mar/17  0,18 3,49 0,08 1,52 0,07 1,44 0,01 0,24 0,34 6,69 

TOTAL  2,63 51,93 1,14 22,62 0,88 17,31 0,41 8,14 5,06 100,00 

 Período Seco – 2017 

abr/17  0,33 3,77 0,25 2,93 0,08 0,89 0,04 0,44 0,70 8,02 

mai/17  0,54 6,25 0,24 2,73 0,04 0,49 0,05 0,53 0,87 10,01 

jun/17  0,60 6,91 0,13 1,44 0,04 0,49 0,01 0,10 0,78 8,95 

jul/17  1,28 14,72 0,20 2,28 0,12 1,38 0,03 0,40 1,63 18,79 

ago/17  1,60 18,46 0,25 2,84 0,27 3,14 0,14 1,65 2,27 26,08 

set/17  1,36 15,63 0,38 4,38 0,25 2,86 0,46 5,29 2,45 28,16 

TOTAL  5,71 65,75 1,44 16,60 0,80 9,25 0,73 8,40 8,69 100,00 

TOTAL 

GERAL 
 13,73 65,79 3,40 16,31 2,28 10,91 1,46 6,99 20,87 100,00 
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Resultado de um estudo na Amazônia Ocidental indica que, geralmente, as produções 

médias de serapilheiras são superiores a 10,5 Mg ha-1 ano-1 (ANDRADE; CABALLERO; FARIA, 

1999). Corrêa et al (2006), estudando a produção de serapilheira em vegetação natural em 

Rondônia, sendo classificada como capoeira, encontraram uma produção de 13,38 Mg ha-1 em 12 

meses de coleta. Embora os resultados do presente estudo indiquem uma produção acima da média 

quando comparada com outros estudos para a Amazônia, é possível que este resultado tinha sido 

influenciado pelos anos de El Ñino que ocorreu de forma acentuada em 2015 e meados de 2016. 

Tal fenômeno do El Ñino provoca eventos de seca extrema para a Amazônia e como resposta, as 

plantas tendem a perder estruturas vegetais como estratégia para economia de água podendo, até 

mesmo, a vegetação responder ao estresse hídrico período posterior a este fenômeno (COSTA et 

al., 2014)  

Fernandes, Nascimento e Carvalho (2007), em bosques de mangue no Furo Grande, em 

Bragança – PA, encontraram uma produção média para o período de 24 meses de estudo de 18,86 

Mg ha-1. Ademais, a produção de serapilheira no mesmo bioma podem ser diferentes, onde a 

diferença na deposição pode estar relacionada com o padrão de sazonalidade da deposição, sendo 

estes afetados pela estrutura vegetal do local, temperatura e, principalmente, a precipitação assim 

como, o período de estudo para cada área, assim como as características intrínsecas de cada área 

(AN et al., 2017).   

Para Lopes et al (2009), por exemplo, é necessário que adicione aos estudos de 

serapilheira o padrão de distribuição de chuvas, as espécies predominantes, tempo de pousio na 

área e outros parâmetros que possam explicar a variabilidade de serapilheira em um mesmo bioma. 

Ainda assim, Sessegolo (1999) e Ong et al (1985) destacam a importância de realizar estudos de 

produção de serapilheira superiores a um ano, pelo fato que podem ocorrer variações nos fatores 

climáticos, afetando o padrão de deposição. 

Relacionado a sazonalidade de serapilheira em nossos estudos, a produção máxima se deu 

no mês de setembro de 2017 seguida do mês de agosto de 2016, com 2,45 e 2,44 Mg ha-1, 

respectivamente. A menor produção ocorreu em março de 2017 seguida do mês de fevereiro de 

2017, com 0,34 e 0,47 Mg ha-1, respectivamente. Diante disto, é possível observar que a produção 

de serapilheira manteve um padrão sazonal, com maior produção no período seco e menor 

produção no período úmido. 

No fim do período seco de 2016 e início do período úmido há uma alta produção de 

serapilheira total, que segundo Almeida, Luizão e Rodrigues (2015) pode estar relacionado ao fato 

de algumas espécies realizam a troca de folhas para que possam ser renovadas na chegada do 

período úmido. Holanda et al (2017) e Valentini et al. (2014) deduzem que a troca de folhas 
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também pode estar relacionada às variações da disponibilidade hídrica no sistema, fazendo com 

que haja maior produção de serapilheira total nos períodos secos, isso pode ser explicado pelo 

aumento da temperatura no mês de setembro de 2016 e outubro de 2016. Vale salientar que outros 

fatores podem estar associados a isto, como estratégia desenvolvida por algumas espécies para 

evitar herbivoria (KURSAR; COLEY, 2003).  

Observou-se correlação significativa forte da produção total com a variável umidade 

relativa do ar (r=-0,87; p<0,001), onde à medida que a umidade relativa do ar aumenta, a deposição 

de serapilheira total diminui (Figura 6), já a temperatura apresentou correlação significativa 

positiva (r=0,53; p=0,045) onde, quanto maior a temperatura maior a deposição de serapilheira 

(Figura 7). A variável precipitação não apresentou correlação significativa com a produção total 

de serapilheira (Tabela 3), levando a crer que o desencadeamento da produção de serapilheira pode 

estar mais relacionado com o calor da área. 

 

Tabela 3- Teste de correlação entre as frações de serapilheira para a Reserva Biológica do Jaru, RO. 

Fração 
Temperatura do Ar UR* PPT** 

Correlação P valor Correlação P valor Correlação P valor 

Folha 0,631 0,011 -0,939 <0,001 -0,718 0,0168 

Miscelânea 0,637 0,01 -0,489 0,066 0,118 0,734 

Galho 0,625 0,012 -0,407 0,133 0,027 0,946 

Reprodutivo 0,321 0,2424 -0,135 0,629 -0,0272 0,946 

Produção 

Total 0,528 0,045 -0,878 <0,001 -0,58 0,065 
Nota: (*) Umidade Relativa do Ar; (**) Precipitação 

 

O mês de outubro de 2016 (período úmido), é caracterizado como transição seco – 

chuvoso, onde o padrão de deposição começa a diminuir gradativamente. Este fator é conhecido 

como um atraso na produção, influenciado pelas altas temperaturas. Porém, para este período o 

regime de precipitação tende a aumentar, entretanto, a vegetação demora a dar respostas 

fisiológicas em termos de máxima produção de serapilheira. Este atraso de um a dois meses para 

o declínio da produção foi observado por Arato, Martins e Ferrari (2003) e Scoriza e Piña-

Rodrigues (2014), sendo confirmado em nosso estudo. 
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Figura 6- Variação da produção de serapilheira mensal (Mg ha-1) e umidade relativa do ar (%) nos 

três períodos estudados na Rebio Jaru, RO. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neves, Martins e Reissmann (2001), em estudos com duas espécies da Amazônia, 

também observaram um maior padrão de deposição no fim do período úmido e início do período 

seco. O mesmo padrão de produção, com máxima deposição no período seco e mínima produção 

no período úmido, também foi observado por Moura et al (2016), onde concluíram ser influenciado 

pelo balanço hídrico da região. 

 

Figura 7- Variação da produção de serapilheira mensal (Mg ha-1) e temperatura (ºC) nos três períodos de 

estudos na Rebio Jaru. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.3 Produção de Frações de Serapilheira  

 

O período seco de 2017 apresentou produção de folha de 5,71 Mg ha-1, pois neste período 

observou-se que a temperatura média foi maior do que no mesmo período para o ano de 2016, 

podendo ser por este motivo que a produção de serapilheira foliar foi maior. De fato, o presente 

estudo mostra que houve uma correlação significativa da fração folha com a variável temperatura 

(r=0,63; p=0,01), mostrando que quando há um aumento de temperatura na região a produção de 

folha também tende a aumentar, assim como uma correlação significativa com a variável umidade 

relativa do ar (r=-0,93; p<0,001) e precipitação (r=-0,71; p=0,01). Diante disto, é possível observar 

que a produção de folha é inversamente proporcional a precipitação e umidade relativa do ar, onde 

a renovação pode estar acontecendo no período úmido, dando lugar a folhas fotossinteticamente 

ativas (SCHUMACHER et al., 2013). Segundo Larcher (2000), quando o solo apresenta baixa 

umidade devido à falta de precipitação, faz com que haja a abscisão dos componentes vegetais 

pelo fechamento dos estômatos das folhas, sendo que altas temperaturas e baixas umidades do ar 

gera desidratação onde acontece a senescência das estruturas. 

Holanda et al (2015), encontraram uma produção foliar de 62,8% total, assim como 

observaram que a maior produção ocorreu no período seco e menor produção no período de maior 

incidência de chuvas. Scoriza e Piña Rodrigues (2014) observaram que o maior aporte de folhas 

ocorreu no mês do período seco, com 77%. 

A fração de miscelânea no presente estudo (3,40 Mg ha-1), foi superior ao encontrado por 

Ourique et al (2016) em floresta madura na Amazônia Central, observando cerca de 0,51 Mg ha-1 

em 24 meses de estudo, por Scoriza e Piña Rodrigues (2014) que, encontraram 11% de material 

não identificável. Estes valores destoam dos valores obtidos em nosso estudo, sendo que a 

diferença da fração de miscelânea em estudos no mesmo bioma pode não estar somente 

relacionada a fatores climáticos, mas também por questões de ruptura ou decomposição das 

diferentes frações, além do tempo de estudo. Ademais, possível efeito do observador para a 

identificação do material pode ter tido forte influência nestes valores. Dentre as variáveis 

climáticas, somente houve correlação significativa da produção de miscelânea com a variável 

temperatura (r=0,637, p=0,01). Silva et al (2016) também observaram maior produção de 

miscelânea no período seco ou de baixas precipitações, porém o presente estudo não observou 

significância com umidade relativa do ar e precipitação. 

A maior produção da fração de galho ocorreu no período úmido. Isso, provavelmente, 

ocorre devido à presença de ventanias nesse período, assim como a quantidade de água absorvida 

pelos vegetais, fazendo com que haja o atrito e posterior quebra dos mesmos (SILVA et al, 2016). 
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Almeida, Luizão e Rodrigues (2015) também encontraram valores maiores da fração galhos no 

período chuvoso, onde Bray e Gorham (1964) associaram à energia mecânica dos ventos. Porém 

observou-se uma correlação moderada positiva e significativa para a produção de galho com a 

variável temperatura, podendo inferir que quando há um aumento de temperatura também há um 

aumento na produção de galhos (r=0,62; p=0,01). A produção de galhos no período seco pode 

ocorrer devido à morte dos mesmos nesta estação, visto que as altas temperaturas podem fazer 

com que os galhos sequem e se rompam nessa estação, assim como observado por Almeida, Luizão 

e Rodrigues (2015). 

A produção de material reprodutivo pode estar atrelada à adaptação da planta à 

sazonalidade climática, despontando o incremento com maior frequência no fim da estação seca e 

início da estação úmida, sendo esse o período mais propício para germinação (ALMEIDA; 

LUIZÃO; RODRIGUES, 2015). Muniz (2008), estudando os padrões de floração e frutificação de 

árvores na Amazônia maranhense, observou que o padrão de deposição de elementos reprodutivos 

estão intimamente ligados à precipitação e temperatura, observando que a deposição dessa fração 

também foi contínua durante o período de estudo, onde as árvores de sub-bosque apresentaram 

padrão semelhante durante todo ano e as árvores de dossel maior incremento no fim da estação 

seca e início da estação úmida, porém não foi observado correlações significativas com nenhuma 

das variáveis microclimáticas no presente trabalho. 

Poucos trabalhos corroboram para estudos relacionados à quantificação de material 

reprodutivo na Amazônia Ocidental, e o presente estudo evidencia a importância de monitorar e 

quantificar a produção, assim como a necessidade de acompanhar a fenologia das espécies 

presentes na região, sendo que qualquer alteração climática pode alterar a sazonalidade da 

produção de material reprodutivo, podendo acarretar problemas as comunidades e populações 

ecológicas. 

 

3.4 Estoque de Serapilheira 
 

O estoque de serapilheira alcançou uma produção de 14,51 Mg ha-1 (Tabela 4). Pode-se 

observar que o padrão de deposição do estoque seguiu o mesmo padrão da produção de 

serapilheira, com maior contribuição no período seco e menor no período úmido.  

A serapilheira estocada no piso florestal possui importantes funções no ecossistema, 

como produção primária e liberação de nutrientes, assim como no fluxo de águas na interface solo 

– subsolo, fazendo com que infiltre de maneira lenta, evitando erosões; mantém a umidade e 

temperatura do solo, dando subsídios para as comunidades bióticas atuarem no meio, assim como 
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diversas funções (PIRES et al., 2006). 

 

Tabela 4- Valores da produção de serapilheira por período e total (Mg ha-1), para Reserva Biológica do 

Jaru, RO, nos meses de maio de 2016 a setembro de 2017. 

Período Mês Estoque de Serapilheira (Mg ha-1) 

Seco - 2016 Maio/16 – Setembro/16 4,20 

Úmido Outubro/16 – Março/17 3,64 

Seco - 2017 Abril/17 – Setembro/17 6,67 

TOTAL - 14,51 

 

Corrêa et al (2006), observaram um estoque em vegetação natural no estado de Rondônia 

de 12,76 Mg ha-1, estando este próximo aos valores encontrados no presente estudo. Maman et al 

(2007), observaram um acúmulo de serapilheira no piso florestal em uma mata de galeria de 12,90 

Mg ha-1. Os estudos citados observaram um padrão de deposição maior no período seco e menor 

no período úmido, sendo condizentes como o referido estudo. Outros autores corroboram com os 

resultados obtidos neste estudo, onde inferem que na estação seca a produção varia de 4,80 a 10,05 

Mg ha-1, porém na estação úmida, os valores estimados pelos autores varia entre 4,31 a 8,92 Mg 

ha-1 (WIEDER; WRIGHT , 1995). 

A atividade de organismos decompositores nos períodos de maior umidade pode explicar 

a menor quantidade de serapilheira acumulada, pois as altas temperaturas fazem com que a 

atividade microbiana seja reduzida, fazendo com que haja maior acúmulo nos períodos de menor 

precipitação (NEVES, MARTINS E REISSMANN, 2001). Para Valentini (2014), o acúmulo de 

serapilheira no solo está relacionado com a quantidade de material senescente da floresta e pela 

sua taxa de decomposição, onde, à partir da atividade decompositora, os nutrientes se tornam 

disponíveis para as plantas. Assim, quanto maior a quantidade de material depositado e menor a 

taxa de decomposição, haverá um maior estoque de serapilheira no piso florestal (ANDRADE; 

CABALLERO; FARIA, 1999).  

 

3.5 Coeficiente de Decomposição 
 

O coeficiente de decomposição da serapilheira (K) encontrado para o período de estudo 

foi de 1,44. Segundo Bambi (2007), o coeficiente de decomposição mede a efetividade dos 

organismos decompositores, como fungos, macro artrópodes, e outros animais, em decompor a 

matéria orgânica, transformando-a em nutrientes para o ecossistema.  

Sobre esse coeficiente, Golley (1978) constata que os valores de K, são, geralmente, 

maiores que 1 em florestas tropicais, valor confirmado por Santana (2005), onde infere que os 
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valores de K variam de 1,1 a 3,3 nestas porções florestais. Consoante a isso, Pagano (1989) diz 

que os valores de K maiores que 1,15 sugere um rápido aproveitamento de nutrientes pela 

vegetação. O valor de K encontrado no presente estudo é próximo aos valores encontrados em 

outras regiões do bioma Amazônia com 1,34 (SMITH; GHOLZ; OLIVEIRA, 1998), 2,00 

(SCOTT; PROCTOR; THOMPSON, 1992) e 1,35 (SANCHES et al, 2009), outros valores de K 

em florestas tropicais encontram-se na tabela 5. 

 

Tabela 5- Taxa de decomposição (K) e tempo de renovação de estoque (K’) em diferentes ecossistemas 

florestais. 

Ecossistema K K’ Autores 

Floresta Tropical de Transição Amazônica 2,09 - Bambi, 2007 

Sistema Agroflorestal 1,17 0,68 Arato et al., 2003 

Floresta Subtropical 1,19 0,69 Alhamd, 2004 

Floresta Estacional Semi-decidual 1,70 0,81 Vital et al., 2004 

Floresta Amazônica 1,1 - Adaptado de Andrade, Caballero e Faria, 1999. 

 

O tempo médio registrado pelo estudo para a renovação do estoque (K’) foi de 0,70 ano 

(253 dias) no solo. O fato de ser rápida a renovação do estoque acumulado na superfície do solo, 

em razão dos resultados encontrados, pode-se inferir que no local há uma rápida velocidade de 

decomposição e, consequentemente, um rápido aproveitamento de nutrientes pelas plantas. 

Segundo Almeida (2015), o tempo médio para renovação do estoque acumulado é uma estimativa 

que indica por quanto tempo a serapilheira vai se manter no meio ou o tempo necessário para que 

todos os nutrientes contidos no piso florestal sejam mineralizados e tornem-se disponíveis para as 

plantas. Tal estimativa encontra-se em consonância com Golley (1978), que discorreu que em 

florestas tropicais esse processo ocorre em menos de um ano.  

O tempo médio para que ocorra a decomposição estimada para 50% para o presente 

estudo foi de 0,48 ano, ou seja, 176 dias, valor menor do que o encontrado em estudos em sistemas 

agroflorestais, com 0,59 ano (219 dias) (ARATO; MARTINS; FERRARI, 2003), assim como o 

encontrado por Valentini et al. (2014) em estudo no Mato Grosso, com valor de 0,69 ano (252 

dias). O fato de observar-se menor quantidade de estoque em relação à produção, pressupõe-se 

que há uma elevada taxa de decomposição do meio, onde favorece uma rápida liberação de 

nutrientes para o ecossistema (VALENTINI et al, 2014). O tempo médio para decomposição de 

95% de serapilheira foi 2,09 anos, ou aproximadamente 761 dias. Estudos no mesmo bioma 

evidenciaram valores superiores, como 2,99 anos (VALENTINI et al, 2014). A dinâmica de 

decomposição de serapilheira se torna acelerada ou de forma mais lenta de acordo com os fatores 

abióticos, sendo o principal fator determinantes a umidade do ambiente (HOLANDA et al, 2015), 
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onde favorece a multiplicação dos organismos e consequentemente a decomposição da matéria. 

Ainda assim, a diferença nos tempos de decomposição está relacionadas às condições do ambiente, 

no período de estudo, capacidade de produção da floresta e à qualidade do material aportado, onde 

um material com maior teor de celulose ou lignina pode influenciar na decomposição do material 

(BAMBI, 2007). 

Entre os períodos, a menor taxa de decomposição ocorreu no período seco de 2017 e a 

maior taxa, e o menor tempo para decomposição de 50% da matéria orgânica no período seco de 

2016, seguido do período úmido (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Taxa de decomposição (K), tempo médio de renovação em anos (K’) e tempos necessários para 

decomposição de 50% (t=-0,5) e 95% (t=0,05) da serapilheira em anos. 

Período Produção (Mg ha-1) Estoque (Mg ha-1) K K' t=0,5 t=0,05 

Seco -2016 7,11 4,20 1,69 0,59 0,41 1,77 

Úmido 5,06 3,64 1,39 0,72 0,50 2,16 

Seco - 2017 8,69 6,67 1,30 0,77 0,53 2,30 

TOTAL 20,87 14,51 1,44 0,70 0,48 2,09 

 

Pode-se explicar a maior taxa de decomposição no período seco de 2016, provavelmente 

devido à implantação dos coletores de estoque serem instalados um mês após o início da coleta da 

produção de serapilheira, o que pode ter interferido na quantidade de material estocado. 

A manutenção dos ecossistemas florestais é realizada pela sua produtividade primária 

líquida, onde acontece a transferência de elementos da vegetação para o solo (XU; HIRATA, 

2002). Diante disto, a interação de fatores bióticos e abióticos são de fundamental importância, 

pois são estes fatores que irão regular a decomposição de serapilheira no meio, fazendo com que 

sejam liberados nutrientes para a manutenção da comunidade florística. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de serapilheira na Reserva Biológica do Jaru, RO, mostrou que mantém o 

mesmo padrão de outras florestas tropicais, apresentando comportamento sazonal, com maior 

produção no período da seca e menor produção no período úmido, onde apesar de não haver 

correlação significativa com a precipitação (r=-0,58, p-valor=0,06), sabe-se que esta variável 

funciona como importante regulador da produção de serapilheira, sendo esta característica típica 

de florestas tropicais, o que permite inferir que o sistema se comporta de maneira natural em termos 

de dinâmica de serapilheira comparado com outras porções da Amazônia. 

De forma geral, a produção de serapilheira é inversamente proporcional à umidade 

relativa do ar (r=-0,878, p-valor=<0,001), obedecendo à sequência de folha (13,73 Mg ha-1), 

miscelânea (3,40 Mg ha-1), galho (2,28 Mg ha-1) e material reprodutivo (1,46 Mg ha-1). Em 

comparação com as outras frações, a produção de folhas foi maior nos três períodos de estudos, o 

que é característico de florestas tropicais. 

Observou-se uma menor quantidade de serapilheira estocada, 14,51 Mg ha-1, onde 

apresentou alto valor para a taxa de decomposição, 1,44, sendo possível observar que há uma 

rápida liberação de nutrientes por parte dos organismos senescentes que compõe a serapilheira no 

piso florestal, o que leva a deduzir que na área de estudo a atividade biótica é muito ativa, o que 

corrobora com resultados obtidos em ambientes tropicais. 

Destaca-se a importância da continuidade desse estudo para que a dinâmica da 

serapilheira dentro da Região Amazônica Ocidental seja melhor compreendida e também por ela 

representar uma parte significativa, contribuindo para uma melhor compreensão do crescimento 

das espécies de plantas e do funcionamento do ecossistema, principalmente, diante de eventos 

extremos de seca que vem sendo observados para toda a região da Amazônia.   
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