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Serrapilheira é a camada de matéria orgânica que cobre o solo das

florestas. Através da decomposição e mineralização desse material ocorre

a maior parte da ciclagem e reaproveitamento de nutrientes que suprem

vegetais e outros organismos. Esse material protege o solo, ajuda na

retenção de água e na recuperação de áreas degradadas. Além disso, por

abrigar sementes e outras estruturas de propagação, a serrapilheira

permite que a floresta tenha a capacidade de se regenerar e garante a

resiliência do ecossistema. Portanto, é essencial para manter a saúde e

integridade das florestas (SCORIZA et al., 2012).

Por sofrer a influência de fatores como estágio sucessional da floresta

(pioneira, secundária inicial, secundária tardia e clímax), disponibilidade

de água, temperatura e estoque de nutrientes, a serrapilheira é uma

importante ferramenta para avaliar o estado de conservação de

fragmentos florestais, sendo de uso prático e de baixo custo financeiro

(MACHAD0, ET AL., 2008). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é

conhecer o estoque de serrapilheira dos fragmentos florestais do Parque

Natural Municipal Sabiá-Laranjeira de Rosal (PNMSLR), visando

contribuir para caracterização do estado de desenvolvimento da

vegetação arbórea de sua vegetação arbórea.

METODOLOGIA

RESULTADOS ESPERADOS

INTRODUÇÃO

Inicialmente, foram estabelecidas 4 parcelas permanentes em áreas

representativas dos fragmentos florestais do PNMSLR, de acordo com o

Manual de Campo para Estabelecimento e Remedição de Parcela –

DryFlor, 2020.
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Etapas de coleta e processamento da serrapilheira:

A curto prazo, juntamente com os estudos de identificação e

avaliação da vegetação (florística e fitossociologia), os resultados deste

trabalho deverão auxiliar na análise do estágio sucessional da floresta

abrigada pelo Parque Natural Municipal Sabiá-Laranjeira de Rosal.. O

caráter permanente das parcelas, a longo prazo, deverá permitir a

avaliação dos processos naturais de sucessão ecológica e a

compreensão do processo de ciclagem de nutrientes. De tal modo,

poderão ser analisadas as alterações que ocorrem nos atributos da

serapilheira, no decorrer do desenvolvimento ecossistêmico.

Considerando possíveis alterações na pluviosidade e na temperatura

local, este estudo pode ser uma ferramenta fundamental para

compreensão da dinâmica florestal local frente às mudanças climáticas.

1 – Gabarito (25 x 25 cm) no local de coleta. 

2 – Solo exposto após a coleta da serrapilheira. 

3 – Secagem das amostras de serrapilheira em 

estufa a 60ºC, por 48h. 

4 – Separação e classificação da serrapilheira. 

Classes que formam a serrapilheira: A – Folhas. B – Galhos e 

cascas.  C – Estruturas reprodutivas.  D – Miscelânea.  

5 – Pesagem das classes de serrapilheira.

Fig. 4. Pontos de alocação de 4 parcelas permanentes.

Em cada parcela foram coletadas 8 amostras de serrapilheira,

utilizando-se um gabarito nas dimensões de 25 x 25 cm. Em seguida, o

material foi seco, triado em folhas, galhos e cascas, estruturas

reprodutivas (flores, frutos e sementes) e miscelânea (material difícil de

distinguir por já estar em decomposição) e pesado em balança analítica.


