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RESUMO: O presente trabalho objetivou avaliar a quantidade de serapilheira depositada 

sobre o solo em plantações de três espécies do gênero Eucalyptus e determinar a importância 

das frações folhas, galhos, casca e outros materiais na composição da serapilheira. A coleta do 

material foi efetuada em uma área de testes de procedências de eucalipto, implantada em 1991 

no Campus da UFSM, em espaçamento 3m x 2m. A presente pesquisa foi efetuada com as 

espécies: Eucalyptus urophylla, Eucalyptus cloesiana e Eucalyptus grandis. Coletou-se 

aleatoriamente 15 amostras para cada espécie, usando uma moldura de 25 cm x 25 cm, na 

primeira quinzena do mês de novembro de 2000 e segregou-se nas frações já mencionadas. A 

quantidade total de serapilheira depositada ficou em 12,6 Mg. ha
-1

, para E. grandis, 16,5 Mg. 

ha
-1

, para E. cloesiana e 16,7 Mg. ha
-1

, para E. urophyla. O E. grandis, foi o que apresentou o 

menor percentual de folhas depositadas entre as três espécies pesquisadas, com apenas 16% 

do peso total, média abaixo do E. urophylla com 35% e do E. cloesiana com 28%. A fração 

galhos foi a mais representativa em todas as espécies pesquisadas. Isto pode significar uma 

propensão destas para a desrama natural. 
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FRACTIONING OF LITTER IN THREE SPECIES OF EUCALIPTO IN THE 

COUNTY OF SANTA MARIA – RS: Eucalyptus urophylla, Eucalyptus cloesiana e 

Eucalyptus grandis  

 

ABSTRACT: The objective of the present work was to evaluate the amount of litter stored 

on the soil surface under three different species of Eucalyptus and to find out the quantitative 
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importance of each fraction: leaves, stems, bark and other materials. The material was 

collected from an experimental area at the Federal University of Santa Maria. Each stand is 3 

m x 2 m spaced, and three species were chosen for this experience: Eucalyptus urophylla, 

Eucalyptus cloesiana and Eucalyptus grandis. The material composed by 15 samples of each 

species, which were collected with a 25 cm X 25 cm square by the first half of November, 

2000, and segregated in the mentioned fractions. The total amount of litterfall stored under 

each species were 12,6 Mg ha
-1

 for E. grandis, 16,5 Mg ha
-1

 for E. cloesiana and 16,7 Mg ha
-1

 

for E. urophylla. E. grandis was the one with the smallest percentage of leaves, just 16% of 

the total weight, a much lower value than the 35% of leaves found under E. urophylla .The 

fraction stems was the most important at all searched species. It may mean a tendency for 

natural pruning. 

KEY WORDS: litter, Eucalyptus, sustainability. 

 

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento de uma árvore está condicionado a diversos fatores, 

como: luz, água, concentração de CO2, conteúdo de clorofila, temperatura, nutrientes, 

adaptação genética, competição e outros (SCHNEIDER, 1993). 

Com relação aos nutrientes minerais, a quantidade total em uma floresta é determinada 

pela quantidade destes contidos nas árvores (folhas, ramos, casca, lenho, etc.), vegetação de 

sub-bosque, serapilheira e solo. Assim, para que se venha a assegurar, através de técnicas 

silviculturais, um manejo realmente sustentável, é fundamental que se tenha conhecimento 

sobre a dinâmica dos nutrientes num ecossistema florestal. 

A serapilheira é definida como sendo todos os tipos de material biogênico em vários 

estágios de decomposição, a qual representa uma fonte potencial de energia para as espécies 

consumidoras (MASON, 1980). Este aspecto é o mais estudado na ciclagem de nutrientes, 

pois é a principal via de transferência de nutrientes minerais da biomassa vegetal ao solo, em 

ecossistemas florestais. O estudo da queda de serapilheira fornece um indicativo da 

capacidade produtiva do sítio (PROCTOR, 1983), sendo causada pela senescência resultante 

de uma série de processos metabólicos ligados a fisiologia de cada espécie e também pelos 

estímulos vindos do ambiente, tais como fotoperíodo, temperatura, estresse hídrico, etc. 

Em uma ampla revisão, em nível mundial, conclui-se que, nas diferentes zonas macro-

ecológicas, de modo geral as serapilheiras amostradas nas diversas florestas do mundo são 

compostas de 60 a 80% por folhas, 1 a 15% por frutos, de 12 a 15 % por ramos e de 1 a 25% 

por casca de árvores. A quantidade de material orgânico depositado ao longo de um ano está 



 

relacionada com as condições climáticas, sendo menor nas regiões frias e maior nas 

equatoriais quentes e úmidas (BRAY & GHORAN, 1964). 

A queda de serapilheira e ciclagem de nutrientes em florestas de Eucalyptus 

diversicolor em relação à idade do povoamento foi estudada por O’CONNEL & MENAGE 

(1982). Foram estudados povoamentos de 2, 6, 9, 40 anos e uma floresta madura. O peso de 

serapilheira derrubada anualmente aumentou com a idade, variando de 1,13 t/ha em uma 

regeneração com 2 anos de idade a 9,45 t/ha/ano na floresta madura. Segundo os autores, esse 

aumento em função da idade foi devido, principalmente, à maior quantidade de galhos, casca 

e frutos derrubados nos povoamentos mais antigos. Após o fechamento do dossel e o sub-

bosque ter se desenvolvido, a queda de folhedo foi relativamente independente da idade do 

povoamento. 

O conhecimento da quantidade de serapilheira depositada em diferentes espécies e 

procedências de eucaliptos deverá fornecer subsídios para comparações e estudos posteriores 

no campo de ciclagem de nutrientes. O conhecimento destes aspectos em florestas 

implantadas de espécies exóticas de valor econômico são de fundamental importância para 

que se mantenha um manejo realmente sustentável dos solos e recursos minerais ora 

empregados em tais culturas. 

Com base no exposto acima, o trabalho teve como objetivos avaliar a quantidade de 

serapilheira armazenada sobre o solo em três espécies de eucalipto, bem como determinar o 

percentual das diferentes frações da mesma (folhas, galhos, casca e outros materiais). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: Localização do experimento: A pesquisa foi realizada em 

uma área da Universidade Federal de Santa Maria, localizada a 29 41’ de latitude Sul, 53 

42’ de longitude Oeste e 138m de altitude. O clima, de acordo com a classificação de Köppen 

(MORENO, 1961), é do tipo Cfa subtropical, caracterizado por uma temperatura média anual 

entre 17,9 - 19,2ºC. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, com precipitação média 

anual em torno de 1400 a 1760 mm. 

O solo da área de estudo é classificado como Brunizen hidromórfico, de textura média, relevo 

suavemente ondulado e substrato siltito-arenito (BRASIL, 1973). 

A coleta da serapilheira foi efetuada em uma área de testes de procedências de eucaliptos, 

onde encontram-se instaladas 12 parcelas de espécies diferentes de 30 m x 30 m cada, 

implantadas em 1991 (idade na ocasião da coleta: 9 anos), e em espaçamento 3 m x 2 m, 

sendo que para a presente pesquisa foram selecionadas três espécies: Eucalyptus urophyla, 

Eucalyptus cloesiana e Eucalyptus grandis. 



 

 

Espécies pesquisadas: Em sua região de origem, o E. grandis desenvolve-se em solos 

profundos e bem drenados, de boa fertilidade; porém, tolera solos de baixa fertilidade, mas 

não hidromórficos. Naquela região, a precipitação vai de 1000 a 3500 mm anuais (Barros et 

al., 1990). Sua madeira possui densidade de 0,62g cm
-3

 e é de grande importância comercial, 

podendo ser utilizada para postes, carpintaria, parquet, caixas, celulose e energia 

(SCHUMACHER, 2000). 

O E. cloesiana é encontrado na Austrália em três ecótipos bem distintos. O primeiro em solos 

montanhosos, pedregosos e pouco profundos, de origem vulcânica. A fertilidade daquele solo 

é relativamente elevada, porém as plantas sofrem déficit hídrico em parte do ano e as 

queimadas do sub-bosque são constantes. Tal cenário gera árvores de porte baixo (de 4 a 10 m 

de altura) e bastante tortuosas. Em outro local, a mesma espécie cresce em solos menos 

pedregosos, mais profundos e lixiviados e apresenta-se em árvores retas e um pouco mais 

altas (em torno de 15 m de altura). O terceiro ecótipo produz árvores de até 70 m de altura em 

solos profundos, de baixa fertilidade, porém sem déficit hídrico anuais (BARROS et al., 

1990).  

O E. urophyla é originário das Florestas tropicais da Indonésia, Timor e certas ilhas das 

Filipinas, cresce em torno da latitude de 830’10”S e em altitudes de 350 m a quase 3000 m, 

preferindo solos profundos, bem drenados e de textura franca ou franco-argilosa. Fornece 

madeira castanho-avermelhada, que se indica para construções em geral, carpintaria, lenha e 

celulose (MARCHIORI & SOBRAL, 1997). 

 

Metodologia: Para a coleta da serapilheira acumulada, foi utilizada uma moldura de metal de 

25 cm x 25 cm. Foram coletadas 15 amostras para cada espécie, aleatoriamente distribuídas 

dentro de cada parcela. A coleta foi realizada na primeira quinzena do mês de novembro de 

2000. 

O material era coletado, armazenado em sacos plásticos e posteriormente levado ao 

Laboratório de Ecologia Florestal da UFSM, onde foi segregado nas frações folhas, galhos, 

casca e outros (miscelânea de flores, frutos, sementes, material não identificado, etc.) e seco 

em estufa de circulação e renovação de ar, a 75C, por 48 horas. Cada fração foi pesada 

separadamente em balança analítica de precisão (0,01 g). 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As quantidades de serapilheira depositadas no piso 

florestal nas diferentes frações e no total para as três espécies de eucaliptos estudadas são 

apresentadas na Tabela 1. 

A quantidade total de serapilheira depositada para as espécies estudadas variou entre 12,6 e 

16,7 Mg ha
-1

. Valores superiores aos encontrados por FREDERICK et al. (1995)
 
para cinco 

povoamentos de Eucalyptus regnans, de 4 a 17 anos de idade, na Nova Zelândia, de 4,7 a 11,0 

Mg ha
-1

. 

 

Tabela 1: Quantidade de serapilheira depositada nas diferentes frações e no total nas três 

espécies de eucaliptos em kg ha
-1

. 

 

Espécie 

Frações (kg ha
-1

) 

Folhas Galhos Casca Outros Total 

E. urophylla 4485,22 a 7029,12  b 612,90   b 502,50 a 12629,76 b 

E. cloesiana 4748,69 a 10672,64  a 985,37   b 147,09  b 16488,76 a 

E. grandis 2721,92  b 11513,39  a 2345,28  a 247,75  b 16795,51 a 

* Médias não seguidas por mesma letra, na vertical, diferem significativamente entre si, pelo teste de Duncan ao 

nível de 5 % de probabilidade de erro. 

 

FERREIRA (1984) relata que o acúmulo de serapilheira sobre o solo em povoamentos 

maduros de Eucalyptus viminalis e E. regnans plantados no Cerrado foi de 4,5 e 4,8 Mg ha
-1

, 

respectivamente, sendo que a taxa de decomposição da serapilheira e as condições essenciais 

para que a mesma aconteça influíram decisivamente nos valores. 

O E. grandis e o E. cloesiana foram as espécies que apresentaram a maior quantidade de 

serapilheira acumulada no solo, 16,8 e 16,5 Mg ha
-1

, respectivamente, ambos diferindo 

estatisticamente do E. urophylla, que apresentou a menor quantidade, com 12,6 Mg ha
-1

. Este 

comportamento deve-se principalmente à elevada deposição de galhos e, consequentemente, 

de casca para aquelas duas espécies. 

PEREIRA et al. (1984) estudaram a repartição da biomassa e a serapilheira acumulada em 

talhões de E. grandis numa seqüência de idades entre 1 e 7 anos. A quantidade de serapilheira 

acumulada variou entre 1,1 Mg ha
-1

 para 1 ano de idade e 11,8 Mg ha
-1

 para a idade de sete 

anos, aumentando de forma linear em função da idade e variando diferentemente as 

percentagens de cada fração formadora da serapilheira. 

A comparação de dados de acúmulo de camada orgânica em florestas de eucalipto é 

dificultada tendo em vista as diferentes condições de sítio e diferentes densidades de 



 

plantações, principalmente. Mesmo que os estudos sejam realizados em seqüências de idade, 

podem ser obtidos resultados inesperados quanto a deposição e acúmulo de serapilheira. 

A fração galhos foi a de maior representatividade em todas as espécies pesquisadas. Isto pode 

significar uma propensão destas espécies para a desrama natural, fato que é de grande 

importância para o manejo das mesmas, principalmente quando o objetivo do povoamento é a 

produção de madeira livre de nós, para uso em serraria, em rotações mais longas do que as 

usadas para a produção de celulose. As maiores produções de galhos ocorreram para as 

espécies E. grandis e cloesiana, superiores ao E. urophylla. 

De acordo com FERREIRA (1984), espécies como o E. grandis, plantados em Minas Gerais, 

em sítio de baixa qualidade, derrubam seus galhos mais tarde (comparando povoamentos de 

mesma densidade), em relação a sítios mais produtivos, devido a que o povoamento está mais 

aberto, permitindo a produção de galhos mais grossos e de queda mais demorada. Segundo 

este autor, até a idade de 6 anos, a biomassa de folhas constitui a maior proporção. Após isso, 

a proporção de galhos e casca na serapilheira aumenta em função do fechamento do dossel. 

As folhas normalmente constituem a maior proporção da serapilheira. Esta proporção cresce 

com a idade até um certo ponto e depois diminui em virtude do aumento na queda de galhos e 

casca (PROCTOR, 1983). 

Os percentuais de cada fração que compõe a serapilheira estão expressos na Figura 1. 

 

Figura 1: Porcentagens das frações folhas, galhos, casca e outros materiais da serapilheira. 

 

O E. grandis foi o que apresentou o menor percentual de folhas depositadas entre as três 

espécies pesquisadas, com apenas 16 % do peso total da serapilheira representado por esta 

fração, média bem abaixo do E. urophylla com 36 % e do E. cloesiana com 29 %. 
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Segundo REIS & BARROS (1990), com o aumento da idade do povoamento, a quantidade de 

resíduos acumulados é superior a produção anual dos mesmos, indicando uma menor taxa de 

decomposição e a formação de uma camada de material a ser decomposto. 

Verificou-se a existência de uma grande variabilidade no acúmulo de manta orgânica de 

serapilheira em relação a outros trabalhos realizados com espécies de eucalipto, tal 

variabilidade pode ser explicada com base na variação do clima, de sítios, idade e densidade 

da floresta, diferentes características genéticas de cada espécie e da estabilidade alcançada 

pelo povoamento, dependendo do tempo decorrido desde a última intervenção que possa ter 

influenciado a serapilheira. Estes fatores afetarão o balanço entre a quantidade de material 

depositado e o tempo necessário para sua decomposição, refletindo na maior ou menor 

acumulação de serapilheira no solo da floresta e na percentagem de composição das diferentes 

frações que a compõem. 
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