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Resumo 

A exportação de detritos orgânicos para as cadeias tróficas costeiras adjacentes é uma 

importante função ecológica realizada pelos manguezais, tornando importante entender 

os fatores que controlam a produção de serapilheira nesse ecossistema. Para entender a 

influência da latitude para a produção de serapilheira, foi feita uma meta-análise com 98 

estudos. Considerando a importância de fatores locais, apresenta-se uma avaliação 

quali/quantitativa da produção de serapilheira por florestas de mangue de Guaratiba (RJ 

- Brasil). Nesse caso, o monitoramento de 36 meses foi realizado mensalmente em 3 

tipos fisiográficos (franja, bacia e transição). A meta-análise indicou uma tendência 

geral de diminuição da produção de serapilheira em direção às altas latitudes, guiada 

provavelmente pela insolação, temperatura e precipitação, dados pela equação: 

Produção de Serapilheira = -0,1562 (Latitude) + 11,286, sendo o valor de R2 = 0,3083. 

Para Guaratiba, a produção média máxima foi de 13,32±0,58 t.ha-1.ano-1 e mínima de 

6,37±2,35 t.ha-1.ano-1. O compartimento de maior contribuição para a produção de 

serapilheira foram as folhas. O padrão esperado, de produção decrescente espacialmente 

pelas florestas de franja, bacia e transição, foi encontrado apenas para uma das áreas de 

estudo. Considera-se, portanto, que outros fatores importantes devem estar se 

sobrepondo aos efeitos do gradiente ambiental, como a herbivoria por lagartas, a 

dinâmica das florestas e diferenças de estágios sucessionais. Observou-se sazonalidade 

da produção, sendo os meses de verão os mais produtivos. Os prováveis fatores 

associados à sazonalidade da produção são: temperatura; radiação; precipitação e vento, 

variando de acordo com os tipos fisiográficos. Portanto, observamos que apesar de 

haver uma significativa relação da produção de serapilheira em florestas de mangue 

com fatores atuantes em escalas amplas, como a latitude, outros fatores locais (abióticos 

e bióticos) e a história da floresta sob análise podem ser mais importantes na explicação 

dos padrões de produção de serapilheira, devendo, portanto, ser também considerados. 

Palavras-chave: Produção de detritos, Gradiente de inundação, Baía de Sepetiba. 
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Abstract 

The export of organic detritus to adjacent coastal food chains is an important ecological 

function performed by mangroves, making it important to understand the factors that 

control litterfall in this ecosystem. To understand the influence of latitude in litterfall, 

we performed a meta-analysis of 98 studies. Considering the importance of local 

factors, we present a quality and quantity assessment of litterfall by mangrove forests of 

Guaratiba (RJ - Brazil). In this case, the 36-month monitoring was conducted monthly 

in three physiographic types (fringe, basin and transition) through at least six traps. The 

meta-analysis indicated a general trend of decreasing litterfall toward high latitudes, 

probably driven by insolation, temperature and rainfall as the equation: litterfall = -

0.1562 (Latitude) + 11.286, the value of R2 = 0.3083. To Guaratiba, the maximum 

average production was 13.32 ± 0.58 t.ha-1.year-1 the transition of Sepetiba Bay and 

minimum of 6.37 ± 2.35 t.ha-1.year-1 in transition of Piracão. Leaves were the 

compartment of greatest contribution to litterfall. The expected pattern of decreasing 

litterfall at fringe, basin and scrub was only found at one site of the study area. 

Therefore it is possible that other factors are overlapping the effects of environmental 

gradients such as herbivory by caterpillars, forest dynamics and differences of 

successional stages. Litterfall was more expressive during the summer months. The 

most likely factors associated with the seasonality of production are: temperature, 

radiation, precipitation and wind, varying according to the physiographic types. 

Therefore, we note that although there is a significant relationship between litterfall in 

mangrove forests with factors acting in large scales, such as latitude, other local factors 

(biotic and abiotic) and the history of forest may be more important in explaining 

patterns of litterfall, and should therefore also be considered. 
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Introdução Geral 

Manguezais são ecossistemas costeiros que ocorrem na zona entre marés em 

regiões tropicais e subtropicais, com temperatura média superior a 20°C e amplitude 

térmica não maior que 5°C, com melhor desenvolvimento em áreas que recebem mais 

de 2500 mm de precipitação por ano (MACNAE, 1966). Apresentam vegetação lenhosa 

típica com adaptações para a salinidade, substrato pouco consolidado e pouco 

oxigenado (SOARES, 1997).  

Esse ecossistema está entre aqueles de maior produtividade, apresentando 

valores superiores aos observados em florestas terrestres de mesma latitude (SAENGER 

& SNEDAKER, 1993). Por isso, esse ecossistema apresenta grande importância no 

ciclo do carbono, principalmente em função da incorporação realizada pela vegetação e 

pelo solo (WOODROFFE, 1982). A serapilheira liberada pelas árvores compõe parte 

importante do carbono orgânico incorporado pelo sedimento de manguezais (ALONGI, 

1998) ou exportado para ecossistemas costeiros adjacentes (ODUM & HEALD, 1975). 

Quanto à sua contribuição percentual para a produtividade primária líquida, acredita-se 

que esta parcela corresponda a aproximadamente 25% dessa produção (ALONGI et al., 

2005). 

A estimativa global para a produção de serapilheira realizada por TWILLEY et 

al. (1992) é de aproximadamente 38 mol C.m-2.ano-1. No entanto, essa produção não se 

dá de forma homogênea. A variabilidade espacial da produtividade dos manguezais 

pode ser observada em diferentes escalas.  

Na escala global, a produção de serapilheira apresenta uma pronunciada 

tendência de maior produção em áreas próximas ao equador e redução da produção com 

o aumento da latitude (ALONGI, 2008). Tal padrão sofre influência principalmente de 

fatores climáticos, guiados especialmente pelo regime pluviométrico, evaporação, 

temperatura e insolação (CHAVES, 2007). 

Além dos fatores globais, também podemos encontrar variações espaciais locais, 

que se relacionam à geomorfologia e à microtopografia, que determinam a frequência 

de inundação pelas marés, que compõem, juntamente com a radiação solar, a principal 
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força mantenedora do ecossistema manguezal (CHAVES, 2007). Segundo LUGO & 

SNEDAKER (1974), na escala local, a estrutura das florestas de mangue depende da 

hidrologia e microtopografia, pois esses fatores geram gradientes de salinidade, pH e 

nutrientes, principalmente. A partir de tais características, esses autores identificaram 

cinco tipos fisiográficos que podem ocorrer nas florestas de mangue, são eles: florestas 

de franja, florestas ribeirinhas, ilhote, florestas de bacia, florestas anãs ou arbustivas. 

LUGO & SNEDAKER (1974) identificaram cinco tipos fisiográficos que podem 

ocorrer nas florestas de mangue, são eles: floresta de franja, que ocorre ao longo da 

margem da linha de costa e ilhas, podendo estar vulnerável a ação de ventos e ondas; 

floresta ribeirinha, presente ao longo da margem de rios e canais de drenagem, 

apresentando alto desenvolvimento estrutural, devido ao fluxo constante de água doce e 

nutriente; ilhote, pequenas ilhas ou projeções de massas de sedimento ao longo das 

baías rasas e estuários; floresta de bacia, presente em áreas mais internas na floresta, 

cortadas por canais que seguem em direção à costa; floresta anã ou arbustiva, que 

apresenta árvores com menos de 1,5m de altura, submetidas à baixa disponibilidade de 

nutrientes e/ou alta salinidade. No presente estudo, chamaremos a floresta anã ou 

arbustiva de floresta de transição, pelo fato da floresta encontrada na transição com a 

planície hipersalina estar submetida a condições de rigor ambiental, como as descritas 

por LUGO & SNEDAKER (1974).  

De forma geral, o desenvolvimento estrutural e a distribuição de espécies estão 

associados ao aumento do rigor ambiental, provocado pela redução da frequência de 

inundação pelas marés associada ao aumento da salinidade. Segundo TWILLEY et al. 

(1986), a produção  de serapilheira também pode variar entre os tipos fisiográficos 

descritos por LUGO & SNEDAKER (1974). Segundo TWILLEY et al. (1986), o 

padrão de produção acompanharia a intensidade da energia hidrológica (frequência de 

inundação pelas marés e influência fluvial) e teria a seguinte ordem decrescente: floresta 

ribeirinha> floresta de franja> floresta de bacia> floresta anã. 

Além dos padrões espaciais da produção de serapilheira também é descrita a 

variação temporal, em que há diferenças de produção entre os meses, conforme indicado 

por WOODROFFE (1982). Este autor mostra que, além da variação sazonal da 

produção em determinado ano, observa-se a ocorrência de variações interanuais na 

produção de serapilheira. Diversos fatores são destacados como importantes para a 
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determinação de tais padrões: disponibilidade de nutrientes, salinidade do sedimento, 

precipitação, temperatura, radiação solar e fluxo fluvial (DAY et al. 1987; FLORES-

VERDUGO, 1987; KRAUSS et al., 2008; LUGO et al., 1988; MEHLIG, 2006).  

Assim, o entendimento dos padrões de produção de serapilheira pelas florestas 

de mangue depende de vários fatores que atuam de maneira simultânea em diferentes 

escalas espaciais (globais e locais, que serão respectivamente abordadas nos capítulos I 

e II) e temporais (que serão abordadas no capítulo III). 

 

Área de Estudo 

A área de estudo localiza-se na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, na baía 

de Sepetiba, ao sul do Rio de Janeiro, entre 23º00’ e 23º05’ de latitude Sul e 43º30’ e 

43º35’ de longitude Oeste. A temperatura média anual é de 23,5°C e a precipitação 

anual média é de 1067 mm, com maior concentração de chuvas entre janeiro e março 

(ESTRADA et al, 2008) e regime de micromarés, com amplitude inferior a 2 metros.  

Para a área de estudo do presente trabalho, ESTRADA et al. (in press) 

demonstraram a ocorrência de gradientes estruturais e zonação de espécies de mangue 

associadas aos gradientes de freqüência de inundação pelas marés. Sobre a composição 

de espécies, as florestas de franja são dominadas por Avicennia schaueriana, enquanto 

as florestas de bacia e de transição são igualmente dominadas por Rhizophora mangle e 

A. schaueriana. A ocorrência de Laguncularia racemosa é menor e concentrada em 

áreas com maior disponibilidade de água doce. A análise do desenvolvimento estrutural 

mostrou redução do tamanho (diâmetro, altura e área basal) e aumento da densidade ao 

longo do gradiente de franja-bacia-transição. Os autores relacionaram os diferentes 

estágios de desenvolvimento estrutural à idade das florestas. As florestas de franja, que 

têm maior desenvolvimento estrutural, estão em um estágio mais avançado na sucessão, 

enquanto as florestas de transição estão em fase de colonização. As partes mais internas 

das zonas entre-marés são atingidas apenas pelas marés de sizígia, o que leva ao 

aumento do rigor ambiental principalmente devido ao acúmulo de sais, dando origem a 

planícies hipersalinas (PELLEGRINI, 2000). 
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Capítulo I - Variação Latitudinal da Produção de Serapilheira em Florestas de 

Mangue 

 

I.1. Introdução 

I.1.1.  Padrões Globais de Produtividade Primária e Balanço de Carbono em 

Florestas de Mangue 

Nos biomas florestais mundiais, pode-se observar um padrão latitudinal de 

aumento da produtividade desde as condições boreais, passando pelas temperadas, até 

as tropicais (BEGON et al., 2006) (tabela I.1).  Para os manguezais, as tendências 

latitudinais de produtividade são as mesmas, com maior produção em latitudes mais 

baixas, mas a produtividade das florestas de mangue é maior quando comparada a 

florestas terrestres de mesma latitude (SAENGER & SNEDAKER, 1993).  

Tabela I. 1 - Média das estimativas de produtividade primária bruta (gC.m-2.ano-1) 
para florestas de diversas latitudes (modificado de FALGE et al. 2002). 

Produtividade Primária Bruta 

Tipo de Floresta 
Média das estimativas 

(gC.m-2.ano-1) 

Tropicais úmidas 3249 

Coníferas temperadas 1499 

Decíduas temperadas 1327 

Decíduas de clima frio 1034 

Coníferas Boreais 1019 

Os manguezais são conhecidos por sua alta produtividade, apresentando grande 

importância no ciclo do carbono, em função da incorporação realizada pela vegetação e 

pelo sedimento (WOODROFFE, 1982). Geralmente, a alta produtividade e a baixa 

razão entre a respiração do sedimento e a produtividade primária líquida são fatores que 

fazem dos manguezais eficientes sequestradores de carbono (JENNERJAHN & 

ITTEKKOT, 2002). No estudo realizado por DONATO et al. (2011), os autores 

quantificam o estoque total do ecossistema, medindo a biomassa viva e morta, o 
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conteúdo de carbono estocado no solo, e profundidade de solo, em 25 florestas de 

mangue de uma extensa área na região Indo-Pacífica. Nesse estudo, constatou-se que os 

manguezais compõe as florestas mais ricas em carbono dos trópicos, com 1.023 

MgC.ha-1. Assim, é possível quantificar os prejuízos gerados pelo desmatamento nesse 

tipo de ecossistema quanto às emissões de carbono, que variam de 0,02 a 0,12 PgC.ano-

1, 10% da emissão global por desmatamento. 

De acordo com BOUILLON et al. (2008), apesar do papel quase sempre citado 

de manguezais como exportadores de carbono orgânico para águas adjacentes, uma re-

avaliação dos dados disponíveis salienta as lacunas do conhecimento sobre o ciclo do 

carbono nestes ecossistemas. Assumindo uma cobertura global de 160.000 km², a 

produção primária líquida de florestas de mangue foi estimada em 218 ± 72 TgC.ano-1. 

As estimativas disponíveis na literatura sobre o aprisionamento de carbono, a 

exportação de carbono orgânico e emissão de CO2 a partir de sedimentos e a coluna de 

água são equivalentes a aproximadamente 45% da produção de florestas de mangue, 

deixando cerca de 112 ± 85 TgC.ano-1 “desaparecidos” nos balanços atuais de carbono. 

Dessa forma, os autores indicam a exportação de carbono orgânico dissolvido como um 

caminho importante quantitativamente (178 ± 165 TgC.ano-1) e que os fluxos de CO2 a 

partir de sedimentos intertidais são significativamente maiores do que atualmente 

assumido.  

De acordo com ALONGI (2008), a produtividade primária bruta e a 

produtividade líquida dos manguezais apresentam médias de 383 e 139 mol 

C.m−2.ano−1. Essa alta produtividade e o alto fluxo de carbono já descrito para os 

manguezais por diversos autores (KRISTENSEN, et al., 2008; TWILLEY et al., 1992; 

KOMIYAMA et al., 2008; BOUILLON et al., 2008) são também acompanhados por 

um alto estoque de carbono (DONATO et al., 2011), já que as florestas tropicais 

alagadas possuem solos orgânicos de até muitos metros de profundidade estando entre 

as maiores reservas de carbono orgânico da biosfera (PAGE et al., 2011).  

A estimativa da biomassa aérea de manguezais realizada por ALONGI (2008) 

foi de 247,4 t.ha-1, similar à média global para florestas tropicais. Mas quando a 

produtividade também é considerada, a média de produção de 2.500 mgC.m–2.dia-1, 

coloca os manguezais entre os ecossistemas mais produtivos da Terra (JENNERJAHN 

& ITTEKKOT, 2002). O aprisionamento em sedimentos é importante, com 
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aproximadamente 29 TgC.ano−1, 10% da produtividade primária líquida da floresta de 

mangue (ALONGI, 2008). 

A serapilheira liberada pelas árvores compõe parte importante do carbono 

orgânico incorporado pelo sedimento de manguezais (ALONGI, 1998), como 

demonstra o estudo de JENNERJAHN & ITTEKKOT (2002): baseado em uma área 

global de mangue com 200.000 km2 e uma taxa de produção de serapilheira de 460 

gC.m-2.ano-1, os montantes totais de serapilheira chegam a 92 × 1012 gC.ano-1. O 

carbono em sedimentos de mangue derivados de serapilheira representa cerca de 15% 

do total. Além de contribuir para a incorporação pelo sedimento, a serapilheira também 

pode estar refletindo a alta produtividade primária líquida de florestas de mangue, pois 

segundo SAENGER & SNADAKER (1993) sua produção é 16% superior a outros tipos 

de florestas.  

Resultados encontrados por KOMIYAMA et al. (2008) reforçam a importância 

de estudos sobre incremento de biomassa, herbivoria e produtividade subterrânea. Tais 

autores afirmam ainda que a dinâmica de carbono em manguezais é complexa, por isso 

sugerem que estudos futuros analisem detalhadamente cada componente do fluxo de 

carbono, sendo um deles a produção de serapilheira.  

A contribuição percentual da serapilheira para a produtividade primária líquida 

varia, mas em geral acredita-se que seja responsável por aproximadamente 25% dessa 

produção (ALONGI et al., 2005). Apesar das taxas de produção de serapilheira e de 

troca com os oceanos variarem regionalmente, a taxa global de produção de serapilheira 

é estimada em 92×1012 gC.ano-1, 50% dos quais são exportadas para a costa, 25% 

recicladas dentro dos manguezais e os 25% restantes, acumulados no sedimento 

(LACERDA, 1992).  

SANDERS et al. (2010) quantificaram o fluxo de carbono orgânico total (TOC) 

de fácil deposição ao longo de um transecto intertidal no manguezal, em que três 

fisionomias foram amostradas, sendo elas: banco lamoso entremarés, florestas de franja 

e florestas internas. Os resultados indicam que as margens dos manguezais e o banco 

lamoso entremarés são locais de grande acúmulo de TOC, quase quatro vezes maior do 

que as médias globais para as florestas de mangue. As taxas de aprisionamento no 
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sedimento foi de 1129 gC.m-2.ano-1 para o banco lamoso entremarés, 949 gC.m-2.ano-1 

para florestas de franja e 353 gC.m-2.ano-1, para floresta internas. 

 

I.1.2. Padrões Globais de Produção de Serapilheira em Manguezais 

A estimativa global para a produção de serapilheira realizada por TWILLEY et 

al. (1992) é de aproximadamente 38 mol C.m-2.ano-1. No entanto, essa produção não se 

dá de forma homogênea, diversos autores apresentam resultados diferentes dependendo 

da área de estudo. 

A variabilidade espacial da produtividade dos manguezais pode ser observada 

em diferentes escalas. Na escala global, a produção de detritos apresenta tendências 

latitudinais, sofrendo influência principalmente de fatores climáticos, guiados 

especialmente pelo regime pluviométrico, evaporação, temperatura e insolação 

(ADAIME, 1985; SAENGER & SNEDAKER, 1993; POOL, 1975). Além dos fatores 

globais, também podemos encontrar variações espaciais locais, que se relacionam à 

geomorfologia e à microtopografia, que determinam a frequência de inundação pelas 

marés, que compõe, juntamente com a radiação solar, a principal força mantenedora do 

ecossistema manguezal (CHAVES, 2007). 

Segundo LUGO & SNEDAKER (1974), na escala local, a estrutura das florestas 

de mangue depende da hidrologia e microtopografia, pois esses fatores geram gradientes 

de salinidade, pH e nutrientes, principalmente. A partir de tais características, esses 

autores identificaram cinco tipos fisiográficos que podem ocorrer nas florestas de 

mangue, são eles: floresta de franja, que ocorre ao longo da margem da linha de costa; 

floresta ribeirinha, presente ao longo da margem de rios e canais de drenagem; ilhote, 

pequenas ilhas ou projeções de massas de sedimento ao longo das baías rasas e 

estuários; floresta de bacia, presente em áreas mais internas na floresta; floresta anã ou 

arbustiva, que apresenta árvores com menos de 1,5m de altura.  

SCHAEFFER-NOVELLI et al. (2000) reagrupou os tipos fisiográficos originais 

propostos por LUGO & SNEDAKER (1974) em franja, bacia e anão. De acordo com 

essa nova classificação, as florestas de franja (incluindo ribeirinho e ilhote) encontram-

se em nível topográfico mais baixo, estando sob maior freqüência de inundação pelas 
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marés, apresentam altos níveis de desenvolvimento estrutural; as florestas de bacia 

encontram-se em nível topográfico superior, apresentando, consequentemente, menor 

frequência de inundação pelas marés e reduzido desenvolvimento estrutural quando 

comparadas à franja; as florestas anãs ou arbustivas (ou de transição) encontram-se em 

condições ambientais limítrofes do ponto de vista fisiológico, como na transição com 

planícies hipersalinas, por isso têm seu desenvolvimento estrutural limitado 

(ESTRADA, 2009). 

A redução da freqüência de inundação pelas marés nos diferentes tipos 

fisiográficos estaria associada ao aumento da salinidade. Dessa forma, o aumento do 

rigor ambiental tem conseqüências sobre o desenvolvimento estrutural e a distribuição 

de espécies. Assim, segundo TWILLEY et al. (1986), a produção  de serapilheira 

acompanharia a intensidade da energia hidrológica (frequência de inundação pelas 

marés e influência fluvial) e teria a seguinte ordem decrescente: floresta ribeirinha> 

floresta de franja> floresta de bacia> floresta anã. 

BOUILLON et al. (2008) realizaram a análise de um total de 178 estudos sobre 

a produção de serapilheira no mundo, confirmando o que estudos anteriores 

(TWILLEY, 1982; SAENGER & SNEDAKER, 1993) indicavam: a produção de 

serapilheira apresenta uma pronunciada tendência de maior produção em áreas próximas 

ao equador, e redução da produção com o aumento da latitude. 

 

I.2. Objetivo  

Analisar a variação global da produção de serapilheira em florestas de mangue, 

observando a influência da latitude sobre essa produção. 

 

I.3. Metodologia 

Utilizamos no presente estudo a compilação de dados de 98 artigos, relatórios e 

teses publicados que apresentam os dados necessários para a análise e metodologia 

compatível com a utilizada pela maioria dos estudos. Para possibilitar a comparação, a 
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unidade de produção de serapilheira foi padronizada em t.ha-1.ano-1. Com os dados 

descritos pelos autores dos estudos levantados, foram estabelecidas regressões lineares 

entre a produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) e a latitude (°), considerando p<0,05. Para 

minimizar a interferência da variabilidade local da produção sobre as análises, foi 

utilizada a mediana da produção em cada latitude, a princípio independente do tipo 

fisiográfico, evitando assim a ocorrência de diversos pontos em uma mesma latitude. Os 

dados também foram avaliados a partir de faixas latitudinais (0º a 10º, 10º a 20º, 20º a 

30º e maior que 30º), com o intuito de evitar interferência de fatores locais sobre as 

análises. As faixas latitudinais foram comparadas através de análises de variâncias 

(ANOVA), e apresentadas em BoxPlots. Os pressupostos para aplicação do teste F 

foram analisados através do teste de Komogorov-Smirnov (normalidade), considerando 

P < 0,05. Foi feito o teste de Tuckey post-hoc. O programa Statistica 7 foi utilizado. 

Para padronizar e analisar a produção máxima potencial em cada latitude, uma 

regressão foi estabelecida utilizando apenas os dados de maior produção encontrados 

por cada um dos autores. Em função da importância da estrutura da floresta para a 

produção de serapilheira e visando minimizar a interferência de fatores locais sobre as 

análises latitudinais anteriormente descritas, os dados também foram analisados, através 

de regressão linear, utilizando-se apenas florestas de franja. A escolha desse tipo 

fisiográfico para essa análise foi baseada em sua maior disponibilidade de dados, já que 

é o tipo fisiográfico de mais fácil acesso para a maioria das áreas. Além disso, 

consideraram-se os padrões anteriormente descritos de maior desenvolvimento 

estrutural e maior produção de serapilheira para esse tipo de floresta, assim, é possível 

que este seja o tipo fisiográfico de menor variabilidade, pois sendo o mais influenciado 

pelas marés, outros fatores abióticos teriam menor influência. 

 

I.4. Resultados e Discussão 

No anexo 1, são apresentados os dados de: latitude; localização; tipo 

fisiográfico, quando disponível e; produção de serapilheira  dos 98 estudos utilizados na 

presente análise. A regressão linear entre a produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) e a 

latitude (°) é apresentada abaixo (figura I.1).  
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Figura I. 1 – Regressão entre a produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) e diferentes 
latitudes (°) do mundo, considerando todos os estudos referenciados no anexo 1. 

Foi encontrada uma relação negativa significativa entre a produção de 

serapilheira e a latitude, ou seja, há maior produção nas localidades de mais baixa 

latitude (P = 0,0010), em que a equação é dada por: Produção de Serapilheira = -0,1562 

* (Latitude) + 11,286, sendo o valor de r2 = 0,3083 (figura I.1). 

Esse padrão encontrado é guiado principalmente pela insolação (ADAIME, 

1985; SAENGER & SNEDAKER, 1993), como será explicado de forma mais detalhada 

na sessão Explicações sobre os padrões globais encontrados. O importante percentual 

de explicação da variação da produção de serapilheira por parte da latitude, 30,83%, 

deve-se em parte à metodologia utilizada, em que as medianas reduzem as variações 

regionais e locais da produção de serapilheira, induzidas por fatores locais. Mas ainda 

assim, a utilização de dados provenientes de áreas de estudo sob influências locais 

diversas mantêm a variabilidade da produção dentro da mesma faixa latitudinal. Os 

fatores que influenciam localmente a produção são abordados na sessão Fatores 

atuantes em outras escalas.  

Na meta-análise realizada por SAENGER & SNEDAKER (1993) (figura I.2) 

que inclui a influência da latitude sobre a produção de serapilheira, a explicação da 
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variância da produção foi de 13,61%. Esse percentual é mais baixo que o encontrado no 

presente estudo (30,83%) provavelmente porque está mais sujeito à variabilidade local 

da produção de serapilheira, cuja influência foi minimizada na presente análise pela 

utilização das medianas. Conforme observado na figura 2, extraída do estudo de 

SAENGER & SNEDAKER (1993), há variação da produção de serapilheira na mesma 

latitude, o que deve estar refletindo, entre outros fatores, a influência de condições 

locais sobre a produção de serapilheira, que de certa forma estão associados aos tipos 

fisiográficos encontrados. 

 

Figura I. 2– Regressão entre a produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) e latitude (°), 
do estudo de SAENGER & SNEDAKER (1993). r² = 0,13 e P < 0,0004. 

Comparando a equação apresentada na presente análise com a encontrada por 

SAENGER & SNEDAKER (1993), é possível perceber similaridades nos coeficientes e 

no ajuste. A equação encontrada por SAENGER & SNEDAKER (1993) é definida por: 

Produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) = 11.786 - 0.160*Latitude(o) (r² = 0,13; p < 

0.0004). Sendo a do presente estudo: Produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) = 11,286 - 

0,1562 *Latitude(o) (figura I.1). Essa similaridade entre os coeficientes demonstra que a 

produção na linha do Equador prevista por ambos os modelos encontra-se por volta de 

11 t.ha-1.ano-1 e ainda, que ambos os modelos descrevem, através do coeficiente angular 

(pendente da curva) processos similares controlando a produção de serapilheira ao 

longo do gradiente latitudinal.  

As pequenas diferenças encontradas nas equações podem refletir também o tipo 

de seleção realizada sobre os dados. Nas análises do presente estudo, a mediana da 

produção de serapilheira em cada latitude foi utilizada, evitando a ocorrência de 



 

diversos pontos em uma mesma latitude, minimizando assim a interferência da 

variabilidade local da produção sobre as análises.  Os dados também foram avaliados a 

partir de faixas latitudinais (0° a 10°, 10° a 20°, 20° a 30° e superior a 30°), em que as 

faixas latitudinais foram comparadas através de um gráfico Box

variância (ANOVA) (figura I.3)

Figura I. 3 – Gráfico plotado em caixas
para diferentes faixas latitudinais (a cada 
estudos referenciados no anexo 1.
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is foram comparadas através de um gráfico Box-plot e de análise de 

variância (ANOVA) (figura I.3). 
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Tabela I. 2 – Parâmetros considerados no gráfico plotado em caixas entre a 
produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) para diferentes faixas latitudinais (a cada 
10°) – produção média (t.ha-1.ano-1); número de amostras (N) e desvio padrão. 

Faixas Latitudinais Produção Média  
(t.ha-1.ano-1) n 

Desvio-Padrão 

0 a 10 10,72016 47 4,675993 

10 a 20 9,48410 61 3,819557 

20 a 30 8,68222 122 3,995635 

>30 5,11000 14 2,401470 

Todos os grupos 9,07028 244 4,189054 
 

Os resultados das análises (tabela I.2), significativos com P = 0,000059 e F = 

7,7437 demonstram o agrupamento das faixas 0° a 10°, 10° a 20° e 20° a 30°, com a 

formação de um segundo grupo com as faixas de 20° a 30° e superior a 30°. Apesar dos 

agrupamentos observados, observa-se a diminuição da produção de serapilheira em 

direção às altas latitudes, a qual não se apresenta significativa entre todas as faixas 

latitudinais, devido à alta variabilidade dessa produção associada a outros fatores locais. 

Todavia, é possível observar que a produção média dos intervalos de latitude maior que 

20º (grupo b) é inferior à produção média dos intervalos de latitude entre 0º e 20º (grupo 

a), confirmando também os resultados descritos pela regressão entre os valores (figura 

I.3). 

Em ambas as análises, feitas para cada latitude ou por faixas latitudinais, 

observa-se uma tendência de redução da produção de serapilheira em latitudes maiores, 

assim como é descrito por alguns autores (TWILLEY et al., 1992; SAENGER & 

SNEDAKER, 1993; BOUILLON et al., 2008). 

No estudo de BOUILLON et al. (2008) (tabela I.3), as taxas de produção foram 

maiores entre 0-10° (10.4 ± 4.6 t.ha-1.ano-1, n=53) quando comparadas às outras 

latitudes, e significativamente menores em latitudes inferiores a 30° (4.7 ± 2.1 t.ha-

1.ano-1, n=16). Não foram encontradas diferenças significativas entre 10-20° (9.1 ± 3.4 

t.ha-1.ano-1, n=47) e 20-30° (8.8 ± 4.2 t.ha-1.ano-1, n=62).  
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Tabela I. 3– Produção média (t.ha-1.ano-1); desvio padrão e número amostral (N) – 
para as diferentes faixas latitudinais (a cada 10°), de BOUILLON et al. (2008) e do 
presente estudo. 

Latitude Estudo 

Produção Média  

±Desvio-Padrão     

(t.ha-1.ano-1) 

Número 

Amostral 

0-10°  
BOUILLON et al. (2008) 10.4 ± 4,6 53 

Presente estudo 10,7 ± 4,7 47 

10-20° 
BOUILLON et al. (2008) 9.1 ± 3,4 47 

Presente estudo 9,5 ± 3,8 61 

20-30°  
BOUILLON et al. (2008) 8.8 ± 4,2 62 

Presente estudo 8,7 ± 4,0 122 

>30° 
BOUILLON et al. (2008) 4,7 ± 2,1 16 

Presente estudo 5,1 ± 2,4 14 

Assim, os dados encontrados no presente estudo variaram de forma similar aos 

reportados por BOUILLON et al. (2008), como se pode observar pela produção média      

(t.ha-1.ano-1) de cada latitude nos diferentes estudos (tabela I.3). De forma similar, 

TWILLEY et al. (1992) encontraram que a produção de serapilheira diminui com o 

aumento da latitude. Os valores encontrados variaram entre 2 e 16 Mg.ha-1.ano-1, 

também sofrendo redução com o aumento da latitude. A produção máxima ocorreu 

entre 0° e 20° de latitude, com 14 Mg.ha-1.ano-1. Acima dessa latitude, a produção cai 

para menos de 10 Mg.ha-1.ano-1. O limite mínimo de produção foi de 8 Mg.ha-1.ano-1 

nas latitudes mais baixas e inferior a 2 Mg.ha-1.ano-1 nas áreas subtropicais.  

Em sua meta-análise, SAENGER & SNEDAKER (1993) confirmaram a 

principal hipótese de que, para os manguezais, os índices de produção orgânica e 

turnover são maiores em latitudes baixas. De acordo com seus resultados, a biomassa 

aérea está diretamente relacionada à altura (desenvolvimento estrutural) e à latitude 

(insolação solar). Esses parâmetros estão conectados à produção de serapilheira, e 

individualmente, a latitude explica 13 % da variância dessa produção, como é possível 

entender a partir da equação: Produção de serapilheira (t.ha-1) = 11.786 - 0.160*Latitude 

(o) (P < 0.0004).  
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I.4.1. Explicações sobre os padrões globais de produção de serapilheira em florestas 

de mangue 

De maneira geral, a produção de serapilheira segue um padrão global com 

tendência de maior produção em áreas de mais baixa latitude, diminuindo 

gradativamente para manguezais situados em maiores latitudes, conforme analisamos 

anteriormente. ADAIME (1985) relacionou a taxa de produção de serapilheira à 

disponibilidade de raios solares, o que explica em parte a maior produção em latitudes 

baixas, onde há maior incidência solar. SAENGER & SNEDAKER (1993) reforçam 

que as tendências de maior produção em florestas situadas em latitudes menores são 

provavelmente guiadas por insolação, temperatura, e disponibilidade hídrica.  

Assim, quando não há tensores ambientais locais específicos, o acúmulo de 

biomassa e a produção de serapilheira, são proporcionais à insolação recebida, sendo 

maiores em baixas latitudes. Para os dados compilados por SAENGER & SNEDAKER 

(1993), a latitude explicou 13% da variação da produção de serapilheira. Já para a 

análise aqui apresentada, conseguimos um nível de 31%, com os dados utilizados. 

DAWES et al. (1999) concluem que a temperatura influencia os processos 

metabólicos de forma que a produção de serapilheira pelos manguezais também reflete 

o controle exercido por esse fator abiótico que atua sobre a reprodução, produção de 

matéria seca e sobrevivência. Além desses fatores, o clima em que a vegetação está 

inserida exerce influência sobre a produtividade, conforme relatado por POOL et al., 

(1975). Na comparação feita por esses autores entre a Flórida e Porto Rico, a variação 

da produção é mais bem explicada por fatores que atuam regional ou localmente.  

De acordo com LUGO & SNEDAKER (1974) e CINTRÓN & SCHAEFFER-

NOVELLI (1985), o desenvolvimento estrutural das florestas de mangue depende de 

diversos fatores ambientais, como clima, geomorfologia, fatores edáficos e marés, entre 

outros. De forma geral, o maior desenvolvimento ocorre onde a topografia local é 

sujeita à grande amplitude de marés, há abundância de água doce, nutrientes e 

sedimentos. Em ambientes onde os fatores limitantes ao desenvolvimento se destacam, 

a estrutura das florestas é reduzida. Assim, a energia fotossintética capturada e sua 

conversão na estrutura são reguladas pelas energias subsidiárias, como: marés, água 

doce, entrada de sedimentos e nutrientes, pluviosidade e fatores bióticos, e têm como 
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contraponto os tensores, por exemplo, períodos de seca, furacões ou hipersalinidade, os 

quais drenam a energia que seria alocada para o crescimento. A combinação dessas 

energias, em diferentes níveis e periodicidades, características de cada ambiente, que vai 

resultar, na variabilidade estrutural das florestas de mangue. Dessa forma, é possível 

que a produção de serapilheira seja governada pelos mesmos fatores descritos para o 

desenvolvimento estrutural. 

Uma das formas de medir a influência do ambiente sobre a estrutura da floresta é 

através de sua biomassa. De acordo com TWILLEY & DAY (1999), a biomassa de 

florestas de mangue varia dentro da mesma latitude, por exemplo, valores inferiores a 

50 Mg.ha.-1 podem ocorrer em 10° e 35°, enquanto a biomassa máxima encontrada para 

tais latitudes é de 400 e 100 Mg.ha.-1, respectivamente. Assim, apesar de ser esperada 

maior biomassa em latitudes mais baixas, os fatores locais podem limitar o potencial 

para o desenvolvimento florestal em todas as latitudes (TWILLEY & DAY, 1999). 

Considerando que a biomassa é um dos fatores que mais influencia a produção de 

serapilheira, concluímos que variações do mesmo tipo ocorrem também para a produção 

de serapilheira. 

CLARKE et al. (1994), em estudo sobre a fisiologia de algumas espécies de 

mangue, descrevem a existência de um trade-off entre o investimento em embriões e 

frutos grandes e o crescimento vegetativo. As restrições ao crescimento envolvem os 

altos custos metabólicos da manutenção da vida em um ambiente salino, pelo curto 

período em que há luz disponível em latitudes elevadas, sendo ainda limitado pelas 

exigências de muitos recursos pelos embriões, que levam mais tempo para se 

desenvolver. Com base nesse trade-off, os autores argumentam que a combinação 

desses fatores poderia contribuir para a diminuição da produção de serapilheira e da 

estrutura em latitudes elevadas. 

 

I.4.2 Fatores atuantes em outras escalas 

Apesar das tendências de redução da produção de serapilheira com o aumento da 

latitude, a serapilheira também reflete as condições específicas de crescimento da 

vegetação, como indicam os estudos de SAENGER & SNEDAKER (1993). Para 
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determinar a relação entre a latitude e a produção máxima potencial, uma regressão foi 

estabelecida utilizando apenas os dados de maior produção encontrados para cada uma 

das latitudes (figura I.4).  

 

Figura I. 4- Produção máxima de serapilheira (t.ha-1.ano-1) de acordo com a 
latitude(°), considerando todos os estudos referenciados no anexo 1. 

Considerando a produção máxima encontrada para as diferentes latitudes, a 

regressão é significativa, com p = 0,0020 e equação: Produção de serapilheira = -0,237 

* Latitude + 16,8554, sendo o valor de R2 = 0,2759 (figura I.4). Esse valor é similar ao 

encontrado na regressão entre todos os valores descritos pelos autores (R² = 0,31; figura 

I.1). Nesse caso, foram utilizados os valores do que podemos considerar como o 

potencial máximo de produção de cada latitude, ou seja, fatores em escala espacial mais 

reduzida estão sendo desconsiderados nesta análise, enquanto apresentam influência 

maior sobre a regressão entre todos os valores descritos pelos autores. Por outro lado, ao 

selecionar os dados de maior produção para cada latitude, são incluídos valores que 

representam uma situação local específica, que pode não ser encontrada para outra área 

em latitude diferente, o que pode em parte explicar o valor ligeiramente menor para o 

R2. 

Segundo LUGO & SNEDAKER (1974), na escala local, a estrutura das florestas 

de mangue depende da hidrologia e microtopografia, pois esses fatores geram gradientes 
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de salinidade, pH e nutrientes, principalmente. As diferenças entre esses fatores também 

são reconhecidas entre os tipos fisiográficos descritos pelos mesmos autores. Segundo 

TWILLEY et al. (1986), a produção de serapilheira também pode variar entre os tipos 

fisiográficos. O padrão de produção teria a seguinte ordem decrescente: floresta 

ribeirinha> floresta de franja> floresta de bacia> floresta anã, em resposta à crescente 

energia hidrológica observada desde as florestas anãs até as florestas de franja e 

ribeirinha, passando pelas florestas de bacia. 

Na compilação de SAENGER & SNEDAKER (1993) a latitude isolada explicou 

13% da variação da produção de serapilheira, enquanto em associação com a altura da 

floresta a explicação foi de 25%, demonstrando que outros fatores também devem ser 

considerados. 

Em função da importância de fatores locais para a produção de serapilheira, os 

dados foram compilados utilizando também essa informação. Nesse sentido, a partir da 

análise da influência da latitude sobre um determinado tipo fisiográfico (no caso as 

florestas de franja), tentamos controlar parte desses efeitos locais sobre a produção de 

serapilheira. 

A análise dos dados referentes às florestas de franja apenas não foi significativa 

(p = 0,9456), para a relação entre a produção e a latitude, com: Produção de Serapilheira 

= -0,006 * Latitude + 9,9029, sendo o valor de R2 = 0,0004 (figura I.5). 

Assim, a explicação da variância da produção de acordo com a latitude foi ainda 

mais baixa, mesmo após a seleção dos dados de franja apenas. Dessa forma, podemos 

entender que essa escala ainda não explica por completo a variação da produção de 

serapilheira. Conforme encontrado na literatura, outros fatores influenciam a produção 

de serapilheira. 
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Figura I. 5– Mediana da produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) para diferentes 
latitudes (°) do mundo, considerando as florestas de franja de todos os estudos 
referenciados no anexo 1. 

Um dos fatores locais, sugerido por POOL et al. (1975), é de que a taxa de 

produção seja uma função do fluxo de água.  A resposta fisiológica da vegetação nesse 

caso seria explicada por HUTCHINGS & SAENGER (1987). De acordo com esses 

autores, o vegetal aumenta a taxa de respiração em resposta ao trabalho fisiológico de 

colonizar áreas muito salinas, que tem como consequência a redução da produção de 

serapilheira. 

JAYAKODY et al. (2008) retratam a maior produtividade primária bruta 

potencial observada no período chuvoso e a explicaram como sendo o resultado da 

entrada elevada de nutrientes através do escoamento superficial da água e redução da 

salinidade do sedimento. No mesmo estudo, a estrutura da vegetação, representada pelo 

índice de complexidade, mostrou uma forte relação positiva com a produtividade 

primária bruta potencial medida. De maneira geral, as variáveis estruturais, como o 

número de espécies, densidade de troncos, freqüência de ocorrência, altura e índice de 

área foliar apresentaram repercussões positivas sobre a produtividade primária bruta 

potencial em manguezais. 

A produção de serapilheira varia também entre as espécies. WAFAR et al. 

(1997) comparou a produção de serapilheira entre Rhizophora apiculata, R. mucronata, 
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Sonneratia Alba e Avicennia officinalis na costa oeste da Índia. A produção foi, 

respectivamente, de 11,7; 11,8; 17 e 10,2 ton.ha-1.ano-1. CLARKE et al. (1994) 

demonstram como a produção de serapilheira varia entre as espécies ao comparar 

espécies dos gêneros Avicennia e Aegiceras. De acordo com o estudo, Aegiceras aloca 

mais de 30% da produtividade aérea para a formação de flores e frutos, e essa alocação 

substancial leva a consequências para a produção de outras estruturas, já que essa 

espécie apresenta habilidade reduzida de produção de novas folhas logo após a floração, 

assim, o produto da assimilação é direcionado para os embriões e frutos ao invés de ser 

investido em folhas para a assimilação futura de carbono.  

NGA et al. (2005) investigaram a produção de serapilheira por Rhizophora 

apiculata comparando árvores de 7, 11, 17 e 24 anos no Vietnã. Os resultados 

apresentados indicam diferença na produção de serapilheira de acordo com a idade das 

árvores, sendo as mais jovens mais produtivas. Os autores relacionaram a maior 

produção de folhas por árvores jovens à maior densidade de copa das mesmas. Além 

disso, os níveis de nitrogênio e fósforo na serapilheira são significativamente maiores 

em árvores mais jovens, indicando que populações jovens contribuem para a maior 

entrada de matéria orgânica, bem como de nitrogênio e fósforo para o ecossistema 

aquático adjacente.  

Esse resultado está de acordo com o que CLOUGH et al. (2000) encontraram ao 

estudar a produção de folhas. Esse autor indica que o índice de área foliar sofre redução 

com o aumento da idade das árvores, afetando dessa forma a produção de serapilheira. 

Outra explicação adicional relaciona-se ao tipo de material produzido em cada estágio, 

já que as árvores mais velhas produzem mais material lenhoso, como galhos e ramos, 

além do material reprodutivo, enquanto as árvores mais jovens apresentam maior 

produtividade de folhas (HONG & SAN, 1993). 

SAENGER & SNEDAKER (1993), através de simulações que utilizaram as 

equações desenvolvidas por eles, determinaram a razão entre a produção de serapilheira 

e a biomassa, facilitando a comparação entre diferentes áreas. Assim, descobriram que 

florestas mais baixas, possuem razão produção/biomassa mais alta, são, portanto mais 

produtivas. Usando essa mesma relação, entende-se que as florestas de latitudes mais 

elevadas produzem mais proporcionalmente à sua biomassa, elevando o turnover de 

carbono. 
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Destaca-se a importância do presente estudo por se tratar de uma meta-análise 

atualizada sobre o assunto e por utilizar metodologia capaz de reduzir a variabilidade 

local da produção de serapilheira, o que esclarece em parte os resultados obtidos. 

 

I.5. Considerações Finais 

Foram encontradas tendências significativas de maior produção nas localidades 

de mais baixa latitude, em que a equação é dada por: Produção de Serapilheira = -

0,1562 (Latitude) + 11,286, sendo o valor de r2 = 0,3083. Os resultados das análises por 

faixas latitudinais também foram significativos, havendo a similaridade de produção das 

faixas de 0° a 30°, e faixas acima de 20°. Assim, observa-se uma tendência geral de 

diminuição da produção de serapilheira em direção às altas latitudes, guiada 

provavelmente pela insolação e temperatura. No entanto, essa diferença não se 

apresenta significativa entre todas as faixas latitudinais, devido à alta variabilidade 

dessa produção associada a outros fatores locais. Um dos fatores que altera a 

produtividade é o clima. Além disso, a serapilheira também reflete as condições 

específicas de crescimento da vegetação. Algumas dessas condições incluem os fatores 

ambientais gerados pela hidrologia e microtopografia a que a floresta está exposta, 

como o pH; aporte de água doce e nutrientes e salinidade; pois a colonização de áreas 

muito salinas, por exemplo, acarreta no aumento da taxa de respiração com a 

consequente redução da produção de serapilheira. Associados aos fatores ambientais 

citados há ainda os tipos fisiográficos; o desenvolvimento estrutural das florestas, em 

que florestas mais desenvolvidas apresentam produção proporcionalmente maior; a 

composição de espécies, em função da alocação de recursos nas diferentes estruturas 

vegetais; além da idade das árvores, em que as mais jovens são mais produtivas. 

Portanto, observamos que apesar de haver uma significativa relação da produção 

de serapilheira em florestas de mangue, com a latitude, outros fatores locais (abióticos e 

bióticos) e a história da floresta sob análise devem ser considerados na explicação dos 

níveis de produção de serapilheira. 
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I.6. Anexos 

Anexo I.1 – Dados referentes à produção de serapilheira (t.ha-1.ano-1) em 
manguezais de diferentes regiões. 

Latitude Localização  
Tipo 

Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

0 º 50 ´  S Bragança (PA, Brasil) Franja 9,85 FERNANDES et al. (1997) 

0 º 50 ´  S Bragança (PA, Brasil) Franja 6,41 FERNANDES et al. (1997) 

0 º 50 ´  S Bragança (PA, Brasil) Franja 5,99 FERNANDES et al. (1997) 

0 º 00 ´  Furo do Meio (Brasil) Franja 13,10 MEHLIG (2001) 

0 º 00 ´  Acarajó (Brasil) Bacia 12,80 MEHLIG (2001) 

2 º 05 ´  S Equador Ribeirinho 10,55 TWILLEY et al. (1997) 

2 º 05 ´  S Equador Ribeirinho 8,83 TWILLEY et al. (1997) 

2 º 05 ´  S Equador Ribeirinho 6,39 TWILLEY et al. (1997) 

2 º 00 ´  S Ilha de Maracá (AP, Brasil)   11,70 MEHLIG (2001) 

2 º 00 ´  S Ilha de Maracá (AP, Brasil)   16,40 FERNANDES (1997) 

2 º 00 ´  S Ilha de Maracá (AP, Brasil)   4,70 FERNANDES (1997) 

2 º 00 ´  S Ilha de Maracá (AP, Brasil)   9,90 FERNANDES (1997) 

2 º 00 ´  S Ilha de Maracá (AP, Brasil)   2,60 FERNANDES (1997) 

2 º 00 ´  S Ilha de Maracá (AP, Brasil)   7,70 FERNANDES (1997) 

3 º 15 ´  N Malásia franja 15,40 SASEKUMAR & LOI (1983) 

3 º 15 ´  N Malásia bacia 14,02 SASEKUMAR & LOI (1983) 

3 º 15 ´  N Malásia transição 15,77 SASEKUMAR & LOI (1983) 

3 º 00 ´  N Colômbia   14,09 HERNANDEZ & MULLEN (1979) 

4 º 15 ´  N Guiana Francesa   8,69 BETOULLE et al. (2001) 

4 º 15 ´  N Guiana Francesa   12,59 BETOULLE et al. (2001) 

4 º 50 ´  N Malásia   9,86 GONG et al. (1984) 

5 º 00 ´  N Sul da Nigéria   6,41 ABBEY-KALLIO (1992) 

5 º 00 ´  N Matang (Malásia)   9,71 ONG et al. (1984) 

5 º 00 ´  N Malásia   19,88 ONG et al. (1980) 
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Anexo I.1 – Continuação.  

Latitude Localização  Tipo 
Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

5 º 00 ´  N Matang (Malásia) 
 

23,40 ONG et al. (1982) 

5 º 00 ´  N Matang (Malásia) 
 

8,80 ONG et al. (1984) 

6 º 10 ´  S Tanzânia 
 

14,02 
SHUNULA & WHITTICK 

(1999) 

6 º 00 ´  N Guiana 
 

17,71 CHALE (1996) 

7 º 28 ´  S Tuvalu (Pacífico Sul) 
 

7,77 WOODROFFE & MOSS (1984) 

7 º 00 ´  N Merbok (Malásia) 
 

10,07 ONG et al. (1981) 

7 º 00 ´  S Indonésia 
 

8,50 
BROTONNEGORO & 
ABDULKADIR (1979) 

7 º 00 ´  S Tritih (Indonésia) Ribeirinho 7,06 
SUKARDJO & YAMADA 

(1992) 

7 º 00 ´  S Muara Angkekapuk (Indonésia) 
 

4,94 SUKARDJO (1989) 

7 º 00 ´  S Tiris Indramayu (Indonésia) 
 

12,90 SUKARDJO (1988) 

8 º 03 ´  N Tailândia Franja 9,86 CHRISTENSEN (1978) 

8 º 15 ´  N Kala Oya (Sri Lanka) Ribeirinho 6,23 
AMARASINGHE & 

BALASUBRAMANIAM 
(1992) 

8 º 15 ´  N Kala Oya (Sri Lanka) Ribeirinho 5,52 
AMARASINGHE & 

BALASUBRAMANIAM 
(1992) 

8 º 15 ´  N Erumathivu (Sri Lanka) Franja 4,41 
AMARASINGHE & 

BALASUBRAMANIAM 
(1992) 

8 º 15 ´  N Erumathivu (Sri Lanka) Franja 3,74 
AMARASINGHE & 

BALASUBRAMANIAM 
(1992) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

10,95 CLOUGH et al. (2000) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

9,41 CLOUGH et al. (2000) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

12,25 CLOUGH et al. (2000) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

18,79 CLOUGH et al. (2000) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

12,13 CLOUGH et al. (2000) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

17,37 CLOUGH et al. (2000) 

8 º 50 ´  N Vietnam 
 

14,02 NGA et al. (2005) 

8 º 50 ´  N Vietnam   14,02 NGA et al. (2005) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

8 º 50 ´  N Vietnam   14,02 NGA et al. (2005) 

8 º 50 ´  N Vietnam   14,02 NGA et al. (2005) 

8 º 00 ´  N Phuket (Tailândia)   3,44 
POOVACHIRANONAND & 

CHANSANG (1982) 

9 º 31 ´  S Papua Nova Guiné   14,30 LEACH & BURGIN (1985) 

11 º 00 ´  S rio Piauí (SE, Brasil)   8,70 LANDIM & MAIA (1998) 

11 º 00 ´  S rio Piauí (SE, Brasil)   4,10 LANDIM & MAIA (1998) 

11 º 00 ´  S rio Piauí (SE, Brasil)   6,30 LANDIM & MAIA (1998) 

12 º 00 ´  N Ranong (Tailândia)   8,88 AKSORNKOAE et al. (1987) 

12 º 00 ´  N Chantaburi (Tailândia)   9,31 
AKSORNKOAE & 

KHEMNARK (1984) 

12 º 00 ´  S Maningrida (Austrália)   5,90 BUNT (1995) 

12 º 00 ´  S Weipa (Austrália)   4,30 BUNT (1995) 

12 º 00 ´  S Darwin Harbor (Austrália) Bacia 6,86 WOODROFFE et al. (1988) 

12 º 00 ´  S Darwin Harbor (Austrália) Bacia 3,00 WOODROFFE et al. (1988) 

12 º 00 ´  S Darwin Harbor (Austrália) Franja 11,58 WOODROFFE et al. (1988) 

12 º 00 ´  S Darwin Harbor (Austrália) Franja 3,62 WOODROFFE et al. (1988) 

12 º 00 ´  S Darwin Harbor (Austrália) Franja 12,50 WOODROFFE et al. (1988) 

12 º 00 ´  S Darwin Harbor (Austrália) Franja 9,99 WOODROFFE et al. (1988) 

14 º 00 ´  N 
Baie de Fort de France 

(Martinica) 

Bacia 4,83 

IMBERT & MÉNARD (1997) 

14 º 00 ´  N 
Baie de Fort de France 

(Martinica) 

Franja 8,15 

IMBERT & MÉNARD (1997) 

14 º 00 ´  N 
Baie de Fort de France 

(Martinica) 

Franja 14,99 

IMBERT & MÉNARD (1997) 

14 º 00 ´  N 
Baie de Fort de France 

(Martinica) 

Bacia 8,57 

IMBERT & MÉNARD (1997) 

14 º 00 ´  N 
Baie de Fort de France 

(Martinica) 

Franja 18,97 

IMBERT & MÉNARD (1997) 

15 º 00 ´  N Sundarbans (India)   16,03 GHOSH et al. (1990) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo 
Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

15 º 00 ´  S Wyndham (Austrália)   9,90 BUNT (1995) 

15 º 00 ´  S Cooktown (Austrália)   10,50 BUNT (1995) 

16 º 00 ´  N 
Grand Cul-de-Sac Marin 

(Guadalupe) 
  

8,70 
IMBERT & 

PORTECOP (1986) 

16 º 00 ´  S Rio Daintree (Austrália)   7,50 BUNT (1995) 

16 º 00 ´  S Ilha Mornington (Austrália)   8,60 BUNT (1995) 

17 º 00 ´  N México     6,14 
LOPEZ-PORTILLO & 

EZCURRA (1985) 

17 º 00 ´  N México     8,34 
LOPEZ-PORTILLO & 

EZCURRA (1985) 

17 º 00 ´  N México     12,52 
LOPEZ-PORTILLO & 

EZCURRA (1985) 

17 º 00 ´  S Trinity Inlet (Austrália)   6,80 BUNT (1995) 

18 º 04 ´  N Boca Chica (México) Ribeirinho 12,06 DAY et al. (1987) 

18 º 04 ´  N Estero Pargo (México) Franja 7,72 DAY et al. (1987) 

18 º 15 ´  S Austrália   10,88 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   9,31 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   7,19 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   7,92 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   8,01 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   9,96 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   7,99 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   7,88 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   8,69 DUKE et al. (1981) 

18 º 15 ´  S Austrália   10,91 DUKE et al. (1981) 

18 º 19 ´  S Austrália Bacia 8,76 
BOTO & BUNT 

(1981) 

18 º 40 ´  N Laguna de Términos (México) Franja 7,93 DAY et al. (1996) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  
Tipo 

Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

18 º 40 ´  N Laguna de Términos (México) Bacia 4,96 DAY et al. (1996) 

18 º 40 ´  N Laguna de Términos (México) Anão 3,07 DAY et al. (1996) 

18 º 40 ´  N Laguna de Términos (México) Bacia 4,10 DAY et al. (1996) 

18 º 00 ´  N Ceiba (Porto Rico) Franja 6,64 POOL et al. (1975) 

18 º 00 ´  N Piñones (Porto Rico)  Bacia 9,70 POOL et al. (1975) 

18 º 00 ´  N Porto Rico    15,40 NEGRON (1980) 

18 º 00 ´  N Porto Rico    19,16 LEVINE (1981) 

18 º 00 ´  N Porto Rico    17,30 
NEGRON & CINTRON 

(1981) 

18 º 00 ´  N Porto Rico    8,36 
NEGRON & CINTRON 

(1981) 

18 º 00 ´  N Vacia Talega (Porto Rico) Ribeirinho 14,45 POOL et al. (1975) 

18 º 00 ´  N Campeche (Mexico) Franja 6,60 
BARREIRO-GÜMES 

(1999) 

18 º 00 ´  N Campeche (Mexico) Franja 10,50 
BARREIRO-GÜMES 

(1999) 

18 º 00 ´  N Campeche (Mexico) Ribeirinho 11,20 
BARREIRO-GÜMES 

(1999) 

18 º 00 ´  N Campeche (Mexico) Ribeirinho 16,50 
BARREIRO-GÜMES 

(1999) 

19 º 00 ´  N Índia   11,70 WAFAR et al. (1997) 

19 º 00 ´  N Índia   11,80 WAFAR et al. (1997) 

19 º 00 ´  N Índia   17,00 WAFAR et al. (1997) 

19 º 00 ´  N Índia   10,20 WAFAR et al. (1997) 

19 º 00 ´  N Veracruz (México)   9,10 
RICO-GRAY & LOT 

(1983) 

20 º 00 ´  N Ilha Hainam (China) Franja 11,04 LU & LIN (1990) 

20 º 00 ´  N Ilha Hainam (China) Ribeirinho 12,55 LU & LIN (1990) 

20 º 00 ´  S Porto Hedland (Austrália)   8,80 BUNT (1995) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo 
Fisiográfico 

Produção Total 
de Serapilheira        

(t.ha-1.ano-1) 
Referência 

20 º 00 ´  S Dampier (Austrália)   11,70 BUNT (1995) 

22 º 31 ´  N Futian (China)   10,99 TAM et al. (1998) 

22 º 31 ´  N Futian (China)   12,75 TAM et al. (1998) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 13,87 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 13,43 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 14,32 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 10,78 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 9,17 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 17,91 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 14,99 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 16,45 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 17,39 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 16,01 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 11,98 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 14,64 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 9,43 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 13,53 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 22,85 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Franja 9,83 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 8,91 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 15,61 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 13,60 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Ribeirinho 2,56 CHAVES (2007) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  
Tipo 

Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Ribeirinho 9,71 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 14,44 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Bacia 10,01 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  S Baía de Guanabara (RJ, Brasil)  Ribeirinho 11,55 CHAVES (2007) 

22 º 00 ´  N Red Sea (Arabia)   7,80 SAIFULLAH et al. (1989) 

22 º 00 ´  N Fujian (China)   8,52 LIN et al. (1985) 

22 º 00 ´  N Futian (China)   7,60 LI (1993) 

22 º 00 ´  N Yingluo Guangxi (China)   8,24 YIN & LIN (1992) 

22 º 00 ´  N Yingluo Guangxi (China)   6,32 LIN et al. (1992) 

22 º 00 ´  N Dongzhai  Hainam (China)   13,10 LIN et al. (1990) 

22 º 00 ´  N Fujian (China)   9,21 LU et al. (1988) 

22 º 00 ´  N Hong Kong Bacia 11,07 LEE (1989) 

22 º 00 ´  N Hong Kong Bacia 12,47 LEE (1990) 

23 º 35 ´  N El Verde Lagoon (México)   Franja 10,95 
FLORES-VERDUGO et al. 

(1987) 

23 º 00 ´  S Itacuruçá (RJ, Brasil)   9,60 SILVA (1988) 

23 º 00 ´  S Bertioga (SP, Brasil)   5,56 LAMPARELLI (1995) 

23 º 00 ´  S Bertioga (SP, Brasil)   4,65 LAMPARELLI (1995) 

23 º 00 ´  S Bertioga (SP, Brasil) Franja 4,57 PONTE et al. (1984) 

23 º 00 ´  S Bertioga (SP, Brasil) Bacia 5,08 PONTE et al. (1984) 

23 º 00 ´  N Bermuda   9,40 ELLISON (1997) 

24 º 00 ´  S Callipe (Austrália)   6,90 BUNT (1995) 

24 º 00 ´  S Rio Callipe (Austrália)   5,70 BUNT (1995) 

25 º 62 ´  N Fort Myers (Flórida (EUA) Bacia 3,51 TWILLEY et al. (1986) 

25 º 62 ´  N Rookery Bay (Flórida (EUA) Bacia 5,38 TWILLEY et al. (1986) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo 
Fisiográfico 

Produção Total 
de Serapilheira        

(t.ha-1.ano-1) 
Referência 

25 º 62 ´  N Rookery Bay (Flórida (EUA) Bacia 4,69 TWILLEY et al. (1986) 

25 º 62 ´  N Fort Myers (Flórida (EUA) Bacia 8,68 TWILLEY et al. (1986) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   4,89 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   4,58 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   5,94 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   6,75 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   10,42 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   6,50 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   8,40 ADAIME (1985) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   9,02 MENEZES (1994) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   6,46 MENEZES (1994) 

25 º 00 ´  S Cananéia (SP, Brasil)   7,70 MENEZES (1994) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Franja 3,50 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Franja 6,40 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Franja 5,20 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Franja / Bacia 4,70 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Bacia 3,60 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Bacia 3,20 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Bacia 5,10 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Franja 4,40 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Franja / Bacia 5,10 SESSEGOLO (1997) 

25 º 00 ´  S Baía de Paranaguá (PR, Brasil) Bacia 5,50 SESSEGOLO (1997) 

26 º 02 ´  N Flórida (EUA)   8,03 
LUGO & SNEDAKER 

(1974) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo 
Fisiográfico 

Produção Total 
de Serapilheira        

(t.ha-1.ano-1) 
Referência 

26 º 02 ´  N Flórida (EUA)   4,44 
LUGO & SNEDAKER 

(1974) 

26 º 62 ´  N Rookery Bay (Flórida (EUA) Bacia 7,51 TWILLEY et al. (1986) 

26 º 00 ´  N Baía Rookery (Flórida (EUA) Bacia 7,41 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Ilhas Ten Thousand (Flórida (EUA) Ribeirinho 12,74 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Ilhas Ten Thousand (Flórida (EUA) Ribeirinho 10,73 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Ilhas Ten Thousand (Flórida (EUA) Franja 10,00 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Ilhas Ten Thousand (Flórida (EUA) Franja 9,67 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Turkey Point (Flórida (EUA) Franja 7,77 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Turkey Point (Flórida (EUA) Franja 6,28 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Turkey Point (Flórida (EUA) Anão 1,20 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Turkey Point (Flórida (EUA) Anão 0,84 POOL et al. (1975) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   7,51 TWILLEY (1982) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   5,38 TWILLEY (1982) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   2,90 TEAS (1976) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   2,81 TEAS (1976) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   1,28 TEAS (1979) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   4,20 TEAS (1976) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   10,70 TEAS (1979) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   1,68 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   7,50 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   10,24 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   9,81 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   10,82 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo Fisiográfico 

Produção 
Total de 

Serapilheira        
(t.ha-1.ano-1) 

Referência 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   10,66 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   11,73 
SNEDAKER & BROWN 

(1981) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   6,50 LUGO & SNEDAKER (1973) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   4,90 LUGO & SNEDAKER (1973) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   6,50 LUGO & SNEDAKER (1975) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   5,79 HEALD et al. (1979) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   8,76 HEALD (1969) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   11,75 SELL (1977) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   11,83 SELL (1977) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   14,43 SELL (1977) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   9,09 SELL (1977) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA)   3,26 LUGO et al. (1980) 

26 º 00 ´  N Flórida (EUA) Franja 8,68 LUGO et al. (1980) 

27 º 24 ´  S Rio Brisbane (Austrália) Franja 8,76 MACKEY & SMAIL (1995) 

27 º 41 ´  N Flórida (EUA) Ribeirinho 10,95 POOL et al. (1975) 

27 º 41 ´  N Tampa Bay (Flórida) franja 11,32 DAWES et al. (1999) 

27 º 41 ´  N Tampa Bay (Flórida) interior 11,32 DAWES et al. (1999) 

27 º 49 ´  N México   1,75 
ARREOLA-LIZÁRRAGA et 

al. (2004) 

27 º 00 ´  N Flórida (EUA)   13,50 PARKINSON et al. (1999) 

27 º 00 ´  S 
Ilha Stradbroke Norte 

(Austrália) 
  3,10 

BUNT (1995) 

28 º 00 ´  S Ilha de Santa Catarina   8,65 PANITZ (1986) 

28 º 00 ´  S St. Lucia (África do Sul)   10,10 STEINKE & WARD (1988) 

28 º 00 ´  S St. Lucia (África do Sul)   7,30 STEINKE & WARD (1988) 
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Anexo I.1 – Continuação. 

Latitude Localização  Tipo 
Fisiográfico 

Produção Total 
de Serapilheira        

(t.ha-1.ano-1) 
Referência 

29 º 00 ´  S Richards Bay (África do Sul)   10,60 STEINKE & WARD (1988) 

29 º 00 ´  S Richards Bay (África do Sul)   8,00 STEINKE & WARD (1988) 

29 º 00 ´  S Richards Bay (África do Sul)   11,40 STEINKE & WARD (1988) 

30 º 23 ´  N Rookery Bay (Flórida) Bacia 7,67 MCKEE & FAULKNER (2001) 

30 º 23 ´  N Naples (Flórida) Bacia 6,21 MCKEE & FAULKNER (2001) 

30 º 00 ´  S Estuário Mgeni (África do Sul)   8,20 STEINKE & CHARLES (1986) 

30 º 00 ´  S Estuário Mgeni (África do Sul)   7,10 STEINKE & CHARLES (1986) 

33 º 46 ´  S Roseville NSW (Austrália)   5,80 GOULTER & ALLAWAY (1979) 

35 º 07 ´  S Baía Jervis (Australia)   3,10 CLARKE (1994) 

35 º 07 ´  S Baía Jervis (Australia)   2,70 CLARKE (1994) 

36 º 48 ´  S Auckland (Nova Zelândia) Bacia 8,10 WOODROFFE (1982) 

36 º 48 ´  S Auckland (Nova Zelândia) Bacia 3,65 WOODROFFE (1982) 

36 º 48 ´  S Auckland (Nova Zelândia) Bacia 7,70 WOODROFFE (1985) 

36 º 48 ´  S Auckland (Nova Zelândia) Bacia 3,30 WOODROFFE (1985) 

37 º 00 ´  S Merimbula (Austrália)   4,40 BUNT (1995) 

38 º 00 ´  S Baía Westernport (Vic.,Austrália)   2,00 CLOUGH & ATTIWILL (1975) 

38 º 00 ´  S Baía Westernport (Vic., Austrália)   1,62 CLOUGH & ATTIWILL (1982) 
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Capitulo II - Tipos Fisiográficos e a Produção de Serapilheira 

 

II.1. Introdução 

Segundo LUGO & SNEDAKER (1974), na escala local, a estrutura das florestas 

de mangue depende da hidrologia e microtopografia, pois esses fatores geram gradientes 

de salinidade, pH e nutrientes, principalmente. A partir de tais características, esses 

autores identificaram cinco tipos fisiográficos que podem ocorrer nas florestas de 

mangue, são eles: floresta de franja, que ocorre ao longo da margem da linha de costa e 

ilhas, podendo estar submetida à ação de ventos e ondas; floresta ribeirinha, presente ao 

longo da margem de rios e canais de drenagem, apresentando alto desenvolvimento 

estrutural, devido ao fluxo constante de água doce e aporte de nutrientes; ilhote, 

pequenas ilhas ou bancos de sedimento ao longo das baías rasas e estuários; floresta de 

bacia, presente em áreas mais internas na floresta, cortadas por canais que seguem em 

direção à costa; floresta anã ou arbustiva, que apresenta árvores com menos de 1,5 m de 

altura, submetidas à baixa disponibilidade de nutrientes e/ou alta salinidade. Em alguns 

casos, como o descrito por ESTRADA (2009), florestas anãs ou arbustivas são 

observadas na transição com a planície hipersalina, estando submetidas a condições de 

rigor ambiental, como as descritas por LUGO & SNEDAKER (1974). Assim, no 

presente estudo, chamaremos a floresta anã ou arbustiva de floresta de transição, 

conforme proposto por ESTRADA (2009).  

SCHAEFFER-NOVELLI et al. (2000) reagrupou os tipos fisiográficos originais 

propostos por LUGO & SNEDAKER (1974) em franja, bacia e anão. De acordo com 

essa nova classificação, as florestas de franja (incluindo ribeirinho e ilhote) encontram-

se em nível topográfico mais baixo, estando sob maior freqüência de inundação pelas 

marés, apresentam altos níveis de desenvolvimento estrutural; as florestas de bacia 

encontram-se em nível topográfico superior, apresentando, consequentemente, menor 

frequência de inundação pelas marés e reduzido desenvolvimento estrutural quando 

comparadas à franja; as florestas anãs ou arbustivas (ou de transição) encontram-se em 

condições ambientais limítrofes do ponto de vista fisiológico, como na transição com 
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planícies hipersalinas, por isso têm seu desenvolvimento estrutural limitado 

(ESTRADA, 2009). 

De forma geral, o desenvolvimento estrutural e a distribuição de espécies, numa 

escala local, estão associados ao aumento do rigor ambiental, provocado pela redução 

da freqüência de inundação pelas marés associada ao aumento da salinidade. Segundo 

TWILLEY et al. (1986), a produção  de serapilheira também pode variar entre os tipos 

fisiográficos descritos por LUGO & SNEDAKER (1974). Segundo TWILLEY et al. 

(1986), o padrão de produção acompanharia a intensidade da energia hidrológica 

(frequência de inundação pelas marés e influência fluvial) e teria a seguinte ordem 

decrescente: floresta ribeirinha> floresta de franja> floresta de bacia> floresta anã. 

Os manguezais apresentam alta produtividade, sendo maior que aquela 

encontrada em florestas terrestres de latitude equivalente (SAENGER & SNEDAKER, 

1993). Isso demonstra sua importância no ciclo do carbono, principalmente em função 

da incorporação realizada pela vegetação e pelo solo (WOODROFFE, 1982). A 

serapilheira liberada pelas árvores compõe parte importante do carbono orgânico 

incorporado pelo sedimento de manguezais (ALONGI, 1998) e exportado para 

ecossistemas costeiros adjacentes (ODUM & HEALD, 1975). Os estudos quantitativos 

da serapilheira, juntamente com as taxas de incremento de biomassa e herbivoria, são 

capazes de fornecer subsídios para que a produtividade primária seja estimada, a 

exemplo do método desenvolvido por KIRA & SHIDEI (1967) e apresentado na revisão 

de KOMIYAMA et al. (2008). LARCHER (2000) também coloca a serapilheira como 

um dos componentes da equação ecológica da produção de BOYSEN-JENSEN (1932) 

para estimar a produtividade primária líquida. Considerando isso, pode-se destacar a 

serapilheira como um dos componentes para a estimativa da captura de CO2 pelas 

florestas, juntamente com o incremento em biomassa. Dessa forma, destaca-se a 

importância desse componente para o entendimento do balanço de carbono em 

manguezais. 

Apesar da utilidade da estimativa global para a produção de serapilheira 

realizada por TWILLEY et al. (1992), sabe-se que essa produção não ocorre 

homogeneamente em todo o globo. BOUILLON et al. (2008) realizaram a análise de 

um total de 178 estudos sobre a produção de serapilheira no mundo, confirmando o que 

estudos anteriores (TWILLEY, 1992; ALONGI, 2008) indicavam: a produção de 
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serapilheira apresenta uma pronunciada tendência de crescimento em direção ao 

equador.  

Na meta-análise realizada por SAENGER & SNEDAKER (1993) há indicadores 

da relação direta entre a biomassa aérea, altura das florestas de mangue 

(desenvolvimento estrutural) e a latitude (insolação) em que a floresta está situada. Tais 

autores reforçam que essas tendências latitudinais são provavelmente guiadas por 

insolação, temperatura, e disponibilidade hídrica. No entanto, a meta-análise realizada 

no Capítulo I mostra que a produção de serapilheira reflete com maior intensidade as 

condições locais específicas de crescimento. 

Com intuito de considerar alguns fatores não analisados pelos autores citados 

acima, no Capítulo I foi apresentada uma meta-análise com base em 98 estudos sobre a 

variação latitudinal da produção de serapilheira. Foram encontradas relações 

significativas de maior produção nas localidades de mais baixa latitude, em que a 

equação foi dada por: Produção de Serapilheira = -0,1562 (Latitude) + 11,286, sendo o 

valor de R2 = 0,3083. Os resultados das análises por faixas latitudinais também foram 

significativos, havendo semelhança nas faixas de 0° a 30°, e faixas acima de 20°. 

Assim, observou-se uma tendência geral de diminuição da produção de serapilheira em 

direção às altas latitudes, guiada provavelmente pela insolação e temperatura. No 

entanto, essa diferença não se apresentou significativa entre todas as faixas latitudinais, 

devido à alta variabilidade dessa produção associada a fatores locais.  Observamos que 

apesar de haver uma significativa relação da produção de serapilheira em florestas de 

mangue, com a latitude, outros fatores locais (abióticos e bióticos) e a história da 

floresta sob análise devem ser considerados na explicação dos níveis de produção de 

serapilheira. 

Dessa forma, a variabilidade espacial da produtividade dos manguezais pode ser 

observada em diferentes escalas. Na escala global, a produção de detritos apresenta 

tendências latitudinais, sofrendo influência principalmente de fatores climáticos, 

guiados especialmente pelo regime pluviométrico, evaporação, temperatura e insolação. 

Além dos fatores globais, também podemos encontrar variações espaciais locais, que se 

relacionam à geomorfologia e à microtopografia, que determinam a frequência de 

inundação pelas marés, que compõe, juntamente com a radiação solar, a principal força 

mantenedora do ecossistema manguezal. (CHAVES, 2007). 
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II.2. Objetivo Geral 

Através deste estudo pretende-se quantificar a produção de serapilheira de 

florestas de mangue de Guaratiba para analisar a influência dos tipos fisiográficos, 

franja, bacia e transição, e das características ambientais relacionadas aos mesmos, 

sobre a produção de serapilheira.  

 

II.2.1. Objetivos Específicos 

1- Caracterizar a produção de serapilheira total e por compartimentos (folhas, partes 

reprodutivas, ramos e galhos e miscelânea) das florestas de mangue de Guaratiba; 

2- Avaliar se existe diferença na produção de serapilheira entre tipos fisiográficos. 

 

II.2.2. Hipótese  

Será testada a hipótese da produção de serapilheira variar de acordo com os tipos 

fisiográficos da floresta conforme sugerido por TWILLEY et al.(1986), tendo a seguinte 

ordem decrescente: floresta de franja> floresta de bacia> floresta de transição. 

 

II.3. Metodologia  

II.3.1. Materiais e Métodos 

Após estudos exploratórios, as estações de amostragem foram distribuídas ao 

longo de seis transversais em duas áreas de manguezais de Guaratiba. Havendo três 

transversais perpendiculares à baía de Sepetiba (S1, S2 e S3) e três transversais 

perpendiculares ao Rio Piracão (P1, P2 e P3) (figura II.1).  



 

Figura II.  1 - Manguezal de Guaratiba com as localizações das transversais de 

As transversais acompanham o gradiente de inundação pelas marés, ou seja, vão 

desde a franja até a transição da floresta de mangue com as planícies hipersalinas (figura 

II.1). Dentro de cada transversal, foram estabelecidas três estações, as quais foram 

distribuídas de acordo com os tipos fisiográficos identificados, (franja, bacia e 

transição). Em cada estação, foram fixadas seis cestas coletoras. Assim, havia ao todo 

18 estações, totalizando 108 cestas coletoras de serapilheira distribuídas de acordo com 

os tipos fisiográficos, com seis

Conforme recomendado

0,25 m² foram fixadas (figura II.

aleatoriamente nas faixas a serem representadas

 

Manguezal de Guaratiba com as localizações das transversais de 
estudo. 

As transversais acompanham o gradiente de inundação pelas marés, ou seja, vão 

a até a transição da floresta de mangue com as planícies hipersalinas (figura 

II.1). Dentro de cada transversal, foram estabelecidas três estações, as quais foram 

distribuídas de acordo com os tipos fisiográficos identificados, (franja, bacia e 

Em cada estação, foram fixadas seis cestas coletoras. Assim, havia ao todo 

18 estações, totalizando 108 cestas coletoras de serapilheira distribuídas de acordo com 

seis réplicas para cada tipo fisiográfico. 

Conforme recomendado por BROWN (1984), em cada estação, as cestas com 

(figura II.2). As cestas de coleta foram distribuídas 

aleatoriamente nas faixas a serem representadas.   
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Manguezal de Guaratiba com as localizações das transversais de 

As transversais acompanham o gradiente de inundação pelas marés, ou seja, vão 

a até a transição da floresta de mangue com as planícies hipersalinas (figura 

II.1). Dentro de cada transversal, foram estabelecidas três estações, as quais foram 

distribuídas de acordo com os tipos fisiográficos identificados, (franja, bacia e 

Em cada estação, foram fixadas seis cestas coletoras. Assim, havia ao todo 

18 estações, totalizando 108 cestas coletoras de serapilheira distribuídas de acordo com 

as cestas com 

foram distribuídas 
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Figura II.  2 - Cestas coletoras na franja do rio Piracão. 

O monitoramento teve duração de 24 meses, entre julho de 2010 e junho de 

2012, com visitas mensais para coleta do material. A serapilheira foi separada em sacos 

de acordo com a cesta. Os sacos foram identificados e o material coletado foi levado ao 

laboratório, para ser triado, ou seja, para classificação e divisão do conteúdo em 

diversos compartimentos: folhas de Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, 

Laguncularia racemosa; frutos e propágulos de cada espécie; flores; estípulas; galhos e 

ramos e miscelânea. Após a triagem, o material foi seco em estufa a 60°C e, depois de 

uma semana, foi pesado diariamente (balança com precisão de 0.01g) até a estabilização 

do peso dos compartimentos.  O menor peso, que corresponde ao peso seco, foi incluído 

em uma planilha que reúne todos os dados referentes ao estudo. 

 

II.3.2. Métodos de Análise Estatística 

A produção anual de cada estação foi calculada através da soma da produção em 

cada mês. A partir dos valores da produção para os anos 1 (julho de 2010 a junho de 

2011) e 2 (julho de 2011 a junho de 2012), as médias de produção anual (ton.ha-1.ano-1) 

foram calculadas. A partir desses valores, foram calculados para cada tipo fisiográfico o 

desvio-padrão da média de produção anual, contribuição percentual, produção mínima e 

máxima de cada compartimento e total. 

Diferenças na produção média anual entre as estações, que estão relacionadas 

aos tipos fisiográficos, foram testadas através da análise de variância (ANOVA, teste F, 
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P<0,05). Os pressupostos para aplicação da ANOVA foram analisados através dos 

testes de Komogorov-Smirnov (normalidade) e Cochran (homogeneidade de 

variâncias), considerando o mesmo nível de significância. Nos casos de diferenças 

significativas a partir da ANOVA, as médias foram comparadas através do teste de 

Tukey (P<0,05). No entanto, foi considerado que de acordo com ZAR (1996), se a 

distribuição da probabilidade não for simétrica (ou seja, normal), mas houver igualdade 

entre K amostras dos grupos de amostras ou grande número de K pode-se usar 

normalmente a ANOVA, pois a probabilidade de erro tipo I ou II (falsos positivos ou 

negativos) é bem reduzida. 

Análises de regressão foram utilizadas para relacionar a produção ao 

desenvolvimento estrutural de cada floresta, avaliado de acordo com densidade, altura e 

DAP, dados disponíveis no banco de dados do NEMA/UERJ, considerando P<0,05. 

Análises de regressão também foram usadas para relacionar a produção à salinidade da 

água intersticial nos tipos fisiográficos (P<0,05).  

Análises gráficas foram utilizadas para detalhar a produção de folhas, galhos e 

ramos, estruturas reprodutivas, e produção total, possibilitando a identificação de 

possíveis padrões sazonais. 

 

II.4.  Resultados e Discussão 

 

II.4.1. Descrição geral da produção de serapilheira 

Durante o período de estudo, o manguezal apresentou produção média anual de 

serapilheira máxima de 13,14 ± 0,57 t.ha-1.ano-1 na transição da Baía de Sepetiba e 

mínima de 6,28 ± 2,32 t.ha-1.ano-1 na  transição do Piracão (tabelas II.5 e II.6).  

Para as áreas de franja, a floresta da baía de Sepetiba apresentou produção média 

anual de serapilheira de 8,44 ± 0,97 t.ha-1.ano-1 enquanto na floresta do Piracão essa 

produção foi mais elevada, com 11,02 ± 1,15 t.ha-1.ano-1 (tabelas II.1 e II.2).  
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Tabela II. 1- Produção de serapilheira na franja da baía de Sepetiba. Valores 
percentuais referentes à produção média anual em toneladas por hectare por ano 
(t.ha-¹.ano-¹). (Rh=Rhizophora mangle; Av=Avicennia schaueriana; 
Lg=Laguncularia racemosa). 

Compartimento 
Produção Média Anual (ton.ha-¹.ano-¹) Contribuição 

Percentual 
(%) Média  

Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Folhas de Rh 1,30 0,73 0,73 2,13 15,41 
Folhas de Av 1,64 0,19 1,43 1,80 19,48 
Folhas de Lg 0,20 0,22 0,01 0,44 2,40 

Total de Folhas 3,15 0,74 2,68 4,00 37,29 
Estípulas 0,23 0,13 0,13 0,37 2,69 

Flores 0,27 0,06 0,21 0,30 3,20 
Propágulos de Rh 0,43 0,09 0,33 0,50 5,13 
Propágulos de Av 1,49 0,99 0,75 2,62 17,64 
Propágulos de Lg 0,01 0,01 0,00 0,02 0,10 

Total de Propágulos 1,93 1,01 1,27 3,09 22,88 
Galhos e Ramos 2,48 0,22 2,30 2,72 29,36 

Miscelânea 0,39 0,05 0,34 0,44 4,57 
Outras Espécies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Total Geral 8,44 0,97 7,37 9,27 100,00 
 

A produção média anual das estações de franja da baía de Sepetiba (tabela II.1) 

chegou a 8,44 ± 0,97 t.ha-1.ano-1 quando considerada a produção total geral. A maior 

contribuição para essa produção, 3,15 ± 0,74 t.ha-1.ano-1, foi composta por folhas (37,29 

% do total), principalmente de A. schaueriana. Os propágulos dessa espécie também 

foram os mais representativos, com 1,49 ± 0,99 t.ha-1.ano-1, ou seja, 17,64% da 

produção total. A produção de galhos e ramos durante o período foi de 2,48 ± 0,22 t.ha-

1.ano-1, sendo o segundo compartimento de maior contribuição (29,36%) para a 

produção total de serapilheira. 
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Tabela II. 2- Produção de serapilheira na franja do Piracão. Valores percentuais 
referentes à produção média anual em toneladas por hectare por ano (t.ha-¹.ano-¹). 
(Rh=Rhizophora mangle; Av=Avicennia schaueriana; Lg=Laguncularia racemosa). 

Compartimento 
Produção Média Anual (ton.ha-¹.ano-¹) Contribuição 

Percentual 
(%) Média  

Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Folhas de Rh 4,21 0,44 3,73 4,57 38,23 
Folhas de Av 1,65 1,04 0,46 2,31 15,01 
Folhas de Lg 0,17 0,28 0,01 0,50 1,55 

Total de Folhas 6,04 1,05 5,04 7,14 54,79 
Estípulas 0,60 0,09 0,51 0,69 5,46 

Flores 0,30 0,09 0,24 0,39 2,70 
Propágulos de Rh 0,93 0,55 0,35 1,45 8,41 
Propágulos de Av 0,78 0,67 0,00 1,22 7,08 
Propágulos de Lg 0,03 0,05 0,00 0,09 0,27 

Total de Propágulos 1,74 0,40 1,45 2,19 15,76 
Galhos e Ramos 1,88 0,98 1,31 3,02 17,08 

Miscelânea 0,46 0,06 0,40 0,53 4,19 
Outras Espécies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Total Geral 11,02 1,15 9,97 12,25 100,00 
 

Para a franja do Piracão (tabela II.2), a produção média anual total foi de 11,02 ± 

1,15 t.ha-1.ano-1. Mais da metade dessa produção, 6,04 ± 1,05 t.ha-1.ano-1, foi composta 

por folhas (54,79 % do total). Nessa área, R. mangle foi a espécie de maior contribuição, 

com 38,23 % do total. Os propágulos de R. mangle e A. schaueriana apresentaram 

produção similar, com 0,93 ± 0 ,55 e 0,78 ± 0,67 t.ha-1.ano-1, respectivamente. A 

produção de galhos e ramos foi de 1,88 ± 0,98 t.ha-1.ano-1, sendo também o segundo 

compartimento de maior contribuição (17,08 %) para a produção total de serapilheira. 

Para as áreas de bacia, a floresta da baía de Sepetiba apresentou produção média 

anual de serapilheira de 11,06 ± 1,37 t.ha-1.ano-1 enquanto na floresta do Piracão essa 

produção foi mais baixa, com 8,49  ± 2,19 t.ha-1.ano-1 (tabelas II.3 e II.4). 
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Tabela II. 3- Produção de serapilheira na bacia da baía de Sepetiba. Valores 
percentuais referentes à produção média anual em toneladas por hectare por ano 
(t.ha-¹.ano-¹). (Rh=Rhizophora mangle; Av=Avicennia schaueriana; 
Lg=Laguncularia racemosa). 

Compartimento 
Produção Média Anual (ton.ha-¹.ano-¹) Contribuição 

Percentual 
(%) Média  

Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Folhas de Rh 4,40 1,12 3,18 5,39 39,82 
Folhas de Av 1,05 0,15 0,88 1,17 9,54 
Folhas de Lg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de Folhas 5,46 1,04 4,29 6,28 49,36 
Estípulas 0,65 0,19 0,43 0,79 5,87 

Flores 0,48 0,15 0,33 0,62 4,32 
Propágulos de Rh 0,82 0,49 0,36 1,34 7,37 
Propágulos de Av 0,51 0,37 0,28 0,94 4,64 
Propágulos de Lg 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 

Total de Propágulos 1,33 0,57 0,68 1,70 12,03 
Galhos e Ramos 2,57 0,49 2,20 3,13 23,23 

Miscelânea 0,57 0,09 0,49 0,67 5,16 
Outras Espécies 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 

Total Geral 11,06 1,37 9,69 12,42 100,00 
 

A produção média anual total das estações de bacia da baía de Sepetiba (tabela 

II.3) foi de 11,06 ± 1,37 t.ha-1.ano-1. A maior contribuição para essa produção, 5,46 ± 

1,04 t.ha-1.ano-1, foi composta por folhas (49,36 % do total), principalmente de R. 

mangle (39,82% do total). Os propágulos dessa espécie também foram os mais 

representativos, com 0,82 ± 0,49 t.ha-1.ano-1, ou seja, 7,37 % da produção total. A 

produção de galhos e ramos durante o período foi de 2,57 ± 0,48 t.ha-1.ano-1, que 

representou  23,23% da produção total de serapilheira nesse tipo fisiográfico na baía de 

Sepetiba. 
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Tabela II. 4- Produção de serapilheira na bacia do Piracão. Valores percentuais 
referentes à produção média anual em toneladas por hectare por ano (t.ha-¹.ano-¹). 
(Rh=Rhizophora mangle; Av=Avicennia schaueriana; Lg=Laguncularia racemosa). 

Compartimento 
Produção Média Anual (ton.ha-¹.ano-¹) Contribuição 

Percentual 
(%) Média  

Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Folhas de Rh 2,69 0,73 2,03 3,48 31,74 
Folhas de Av 1,63 0,31 1,33 1,94 19,17 
Folhas de Lg 0,24 0,25 0,06 0,53 2,78 

Total de Folhas 4,56 0,37 4,18 4,92 53,69 
Estípulas 0,44 0,17 0,28 0,62 5,21 

Flores 0,07 0,02 0,05 0,10 0,87 
Propágulos de Rh 0,14 0,09 0,06 0,23 1,60 
Propágulos de Av 0,50 0,05 0,46 0,56 5,94 
Propágulos de Lg 0,01 0,02 0,00 0,03 0,15 

Total de Propágulos 0,65 0,06 0,61 0,72 7,68 
Galhos e Ramos 2,37 1,80 0,93 4,38 27,90 

Miscelânea 0,39 0,11 0,29 0,51 4,64 
Outras Espécies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 8,49 2,19 6,94 10,99 100,00 
 

A produção média anual total das estações de bacia do Piracão (tabela II.4) foi 

de 8,49 ± 2,19 t.ha-1.ano-1. Mais da metade (53,69 %) dessa produção foi composta por 

folhas 4,56 ± 0,37 t.ha-1.ano-1, principalmente de R. mangle (31,74 % do total). Os 

propágulos de A. schaueriana foram os mais representativos, com 0,50 ± 0,05 t.ha-1.ano-

1. A produção de galhos e ramos foi de 2,37 ± 1,80 t.ha-1.ano-1, contribuindo com  27,90 

% para a produção total de serapilheira.  

Na transição, a floresta da baía de Sepetiba apresentou produção média anual de 

serapilheira de 13,14 ± 0,57 t.ha-1.ano-1 enquanto na floresta do Piracão essa produção 

foi mais baixa, com 6,28  ± 2,32 t.ha-1.ano-1 (tabelas II.5 e II.6). Esses foram 

respectivamente os valores mais altos e mais baixos considerando todo o estudo. 
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Tabela II. 5 - Produção de serapilheira na transição da baía de Sepetiba. Valores 
percentuais referentes à produção média anual em toneladas por hectare por ano 
(t.ha-¹.ano-¹). (Rh=Rhizophora mangle; Av=Avicennia schaueriana; 
Lg=Laguncularia racemosa). 

Compartimento 
Produção Média Anual (ton.ha-¹.ano-¹) Contribuição 

Percentual 
(%) Média  

Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Folhas de Rh 7,61 1,30 6,38 8,96 57,94 
Folhas de Av 0,93 0,67 0,26 1,60 7,08 
Folhas de Lg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de Folhas 8,54 0,63 7,98 9,22 65,02 
Estípulas 1,01 0,21 0,78 1,20 7,67 

Flores 0,44 0,12 0,34 0,57 3,32 
Propágulos de Rh 0,87 0,22 0,64 1,07 6,59 
Propágulos de Av 0,69 0,60 0,00 1,06 5,26 
Propágulos de Lg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de Propágulos 1,56 0,61 0,89 2,09 11,85 
Galhos e Ramos 1,33 0,26 1,05 1,55 10,12 

Miscelânea 0,26 0,04 0,23 0,31 2,01 
Outras Espécies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 13,14 0,57 12,48 13,51 100,00 
 

A transição da baía de Sepetiba foi a área com maior produção média anual de 

serapilheira (tabela II.5), com 13,14 ± 0,57 t.ha-1.ano-1. Essa também foi a área com 

maior contribuição de folhas, 8,54 ± 0,63 t.ha-1.ano-1, correspondente a 65,02 % da 

produção total. Nessa área, R. mangle foi a espécie com maior contribuição da produção 

de folhas, com 57, 94 % do total. Os propágulos de R. mangle e A. schaueriana 

apresentaram produção similar, com 0,87 ± 0,22 e 0,69 ± 0,60 t.ha-1.ano-1, 

respectivamente. A produção de galhos e ramos foi de 1,33 ± 0,26 t.ha-1.ano-1, sendo sua 

contribuição inferior às outras áreas analisadas. 
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Tabela II. 6- Produção de serapilheira na transição do Piracão. Valores 
percentuais referentes à produção média anual  em toneladas por hectare por ano 
(t.ha-¹.ano-¹). (Rh=Rhizophora mangle; Av=Avicennia schaueriana; 
Lg=Laguncularia racemosa). 

Compartimento 
Produção Média Anual (ton.ha-¹.ano-¹) Contribuição 

Percentual 
(%) Média  

Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Folhas de Rh 0,04 0,02 0,03 0,06 0,61 
Folhas de Av 1,30 0,19 1,17 1,51 20,71 
Folhas de Lg 0,90 0,37 0,62 1,31 14,30 

Total de Folhas 2,24 0,57 1,86 2,89 35,62 
Estípulas 0,02 0,02 0,01 0,04 0,32 

Flores 0,10 0,07 0,02 0,15 1,52 
Propágulos de Rh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Propágulos de Av 0,63 0,65 0,03 1,33 10,06 
Propágulos de Lg 0,10 0,09 0,03 0,21 1,60 

Total de Propágulos 0,73 0,67 0,06 1,40 11,66 
Galhos e Ramos 2,80 1,18 1,71 4,06 44,65 

Miscelânea 0,39 0,12 0,26 0,51 6,23 
Outras Espécies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 6,28 2,32 4,69 8,94 100,00 
 

A transição do Piracão (tabela II.6) mostra tendências opostas ao mesmo tipo 

fisiográfico da Baía de Sepetiba. A produção total foi de 6,28 ± 2,32 t.ha-1.ano-1, a 

menor produção média anual de todas as áreas. Essa foi também a área de menor 

produção de folhas (2,24 ± 0,57 t.ha-1.ano-1), com contribuição correspondente a 35,62 

% da produção total. Nessa área, A. schaueriana foi a espécie de maior contribuição, 

20,71 % do total. Os propágulos de A. schaueriana também apresentaram maior 

contribuição quando comparada às outras espécies, com 0,63 ± 0,65 t.ha-1.ano-1. A 

produção de galhos e ramos foi de 2,80 ± 1,18 t.ha-1.ano-1, sendo a maior contribuição 

percentual por esse compartimento (44,65%). 

A comparação entre os valores absolutos encontrados por esse estudo e outros 

estudos de latitudes próximas (CHAVES, 2007; SAIFULLAH et al., 1989; LIN et al., 

1985; LEE, 1989; LAMPARELLI, 1995) mostrou que as florestas de mangue de 

Guaratiba apresentaram produção de serapilheira dentro da faixa de variação encontrada 

em outros estudos e com valores relativamente elevados. Essa elevada produção indica 

sua importância para o próprio ecossistema e para os ecossistemas costeiros adjacentes 
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em termos de disponibilização de matéria orgânica, que serve de base para diversas 

cadeias tróficas.  

 

II.4.2. Produção por Compartimentos 

Ao analisar a contribuição de cada um dos compartimentos, observamos a 

predominância de folhas. Depois das folhas, temos galhos e ramos como o próximo 

compartimento mais expressivo neste estudo (figuras II.3 e II.4).  

 

Figura II.  3 - Produção relativa por compartimentos para os três tipos 
fisiográficos na Baía de Sepetiba. 

 

Figura II.  4 - Produção relativa por compartimentos para os três tipos 
fisiográficos no Piracão. 
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Comparando-se a produção média anual de folhas à produção média anual geral 

(figuras II.3 e II.4), observou-se a importância desse compartimento para todos os tipos 

fisiográficos, para o qual se obteve uma contribuição média máxima de 65,02% na 

transição da baía de Sepetiba e média mínima de 35,62% na transição do Piracão. As 

estípulas acompanham o mesmo padrão, com contribuição média máxima de 7,67% na 

transição da baía de Sepetiba e média mínima de 0,32% na transição do Piracão. A 

contribuição média máxima por parte das flores ocorreu na bacia da Baía de Sepetiba 

(4,32%), enquanto o mínimo foi representado pela bacia do Piracão. A produção dos 

propágulos correspondeu a 22,88% na franja da baía de Sepetiba, sua área de 

contribuição máxima. Já a bacia do Piracão apresentou a menor contribuição por esse 

compartimento, com 7,68%. Os galhos também foram importantes, com contribuição 

média máxima de 44,65% na transição do Piracão e média mínima de 10,12% na 

transição da baía de Sepetiba. Para este compartimento, a contribuição das áreas de 

transição situadas no Piracão chega a ultrapassar a contribuição das folhas (35,62%). A 

miscelânea apresentou a menor contribuição em todas as áreas, sendo máxima na 

transição do Piracão (6,23%) e mínima na transição da baía de Sepetiba (2,01%). 

De maneira geral, a contribuição percentual por compartimentos foi compatível 

com a encontrada por outros autores (FERNANDES, 1997; CHAVES, 2001; PONTE et 

al., 1984), em que as folhas foram predominantes, seguidas de galhos e por último as 

partes reprodutivas, flores e propágulos. Por outro lado, a comparação do percentual de 

produção entre o presente trabalho e os autores citados mostra que a produção de folhas 

em Guaratiba é inferior à percentagem esperada, que está em torno de 70%. Como pode 

ser observado pela análise da contribuição de folhas, é possível notar a interferência 

sobre a produção de serapilheira pela herbivoria de lagartas. Principalmente em duas 

áreas, na franja da baía de Sepetiba e na transição do Piracão, há uma redução da 

contribuição desse compartimento para a serapilheira. Como será abordado novamente 

na próxima seção, II.4.3, a lagarta em questão preda preferencialmente as folhas de A. 

schaueriana, espécie dominante nas duas áreas citadas, onde houve menor contribuição 

por parte das folhas para a produção de serapilheira. Com isso, há indícios de que a 

herbivoria pela lagarta esteja reduzindo a produção de serapilheira em determinadas 

áreas, camuflando os padrões de produção que normalmente seriam encontrados. 
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Apesar da herbivoria, a alta produção de folhas indica que esse compartimento é 

frequentemente renovado pela planta. De acordo com LARCHER (2000), as folhas 

recém-formadas apresentam alta capacidade fotossintética e grande atividade do 

metabolismo do nitrogênio, justificando a substituição frequente de folhas velhas por 

folhas novas, o que contribui para que este seja o compartimento de produção mais 

expressiva em todas as estações. 

No entanto, a alta contribuição por parte dos galhos e ramos destaca-se em 

algumas estações, em especial na franja da baía de Sepetiba e na transição do Piracão. 

Essa elevada contribuição pode estar relacionada às características das estações. Nas 

estações de transição é observado baixo desenvolvimento estrutural, com alta densidade, 

e valores baixos de DAP e altura, ou seja, estágio inicial de desenvolvimento. 

Informações de ESTRADA (2013) e de dados não publicados do Núcleo de Estudos em 

Manguezais (NEMA-UERJ), decorrentes do acompanhamento do desenvolvimento 

estrutural da área desde 2009, indicam que as estações próximas à transição são as que 

sofrem redução de densidade mais marcante, ou seja, a maior redução no menor tempo. 

Com isso, temos uma indicação de que um processo dinâmico de amadurecimento está 

ocorrendo na floresta. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, é possível que a queda 

de galhos seja uma condição natural de desbaste das partes menos eficientes da planta à 

medida que o indivíduo cresce e sofre auto-sombreamento, como observado por 

CHAVES (2007). Para a franja da baía de Sepetiba, CHAVES (2001) observou um 

processo erosivo e alta mortalidade de indivíduos entre 2,5 cm e 10 cm, o que pode 

estar contribuindo para a queda de galhos. Essa contribuição acima do esperado pode 

estar relacionada à situação de erosão em que parte da floresta se encontra, processo 

descrito por PORTUGAL (2002).  

A alta contribuição por parte das folhas por tipos fisiográficos também indica 

alta produtividade nas estações de transição da baía de Sepetiba, o que pode estar 

relacionada aos estágios iniciais de desenvolvimento. Nessa fase, os indivíduos 

apresentam maior taxa de crescimento e com isso há maior produção e renovação das 

folhas, o que contribui para o aumento da produção total deste compartimento nas 

estações de estágios iniciais de desenvolvimento. Na seção II.4.3 será demonstrado 

como a produção pode sofrer influência das espécies presentes na área, explicando 
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porque essa alta contribuição de folhas é observada na transição da baía de Sepetiba, 

mas não na transição do Piracão. 

 

II.4.3. Folhas 

Devido à importância das folhas para a produção de serapilheira, este 

compartimento foi destacado nas figuras II.5 a II.7, onde temos a contribuição relativa 

de folhas por cada espécie para a produção de folhas pelos diferentes tipos fisiográficos. 

A partir desses dados, foi possível comparar a contribuição da produção de folhas de 

cada espécie na serapilheira à zonação da floresta.  As informações sobre a zonação e 

desenvolvimento estrutural da floresta estudada foram obtidas a partir do estudo de 

ESTRADA et al. (in press). Tais resultados encontram-se resumidos nas tabelas II.7 e 

II.8. 

 

Figura II.  5 - Produção relativa de folhas por espécies para as estações de franja, 
sendo S baía de Sepetiba e P Piracão (Lg = L. racemosa; Av = A. schaueriana, Rh = 

R. mangle). 

Para as estações de franja (figura II.5) da baía de Sepetiba, temos maior 

contribuição de A. schaueriana, com 62% na S2F e 67% na S3F, a produção de folhas é 

complementada principalmente por R. mangle, com 38% e 27% nessas estações. Apenas 

na S1F a contribuição por R. mangle (53%) é maior quando comparada à A. 
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schaueriana (36%). Nas estações do Piracão (P1F, P2F e P3F), temos maior 

contribuição por R. mangle em todas as estações (91%, 61% e 63%). A. schaueriana 

contribui com 9%, 32% e37 % respectivamente. A contribuição por L. racemosa é 

inferior a 12% em todas as estações e inexistente em duas delas.  

 

Figura II. 6 - Produção relativa de folhas por espécies para as estações de bacia, 
sendo S Baía de Sepetiba e P Piracão (Lg = L. racemosa; Av = A. schaueriana, Rh = 

R. mangle). 

Para as estações de bacia, R. mangle apresenta a maior contribuição em todas as 

estações (figura II.6). Na baía de Sepetiba (S1B, S2B e S3B), essa espécie contribui 

com 86%, 74% e 80%. A produção é complementada por A. schaueriana, com 14%, 

26% e 20% nessas estações. Nas estações do Piracão (P1B, P2B e P3B), também temos 

maior contribuição por R. mangle (56%, 49% e 71%). A. schaueriana contribui com 

42%, 39% e 27%. A contribuição por L. racemosa destaca-se apenas na P2B com 13%.  
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Figura II.  7 – Produção relativa de folhas por espécies para as estações de 
transição, sendo S Baía de Sepetiba e P Piracão (Lg = L. racemosa; Av = A. 

schaueriana, Rh = R. mangle). 

Para as estações de transição (figura II.7) da baía de Sepetiba, temos maior 

contribuição de R. mangle, com 80%, 97% e 89%. A. schaueriana contribui com apenas 

20%, 3% e 11% nessas estações. Nas estações do Piracão (P1T, P2T e P3T), temos 

maior contribuição por A. schaueriana em todas as estações (52%, 65% e 60%). Nessas 

estações, a produção é equilibrada por L. racemosa, que contribui com 45%, 33% e 

39%. A contribuição de R. mangle é inferior a 2% no Piracão.  

A alta contribuição por parte das folhas por tipos fisiográficos também indica 

alta produtividade nas estações de transição da baía de Sepetiba, o que pode estar 

relacionada aos estágios iniciais de desenvolvimento, quando os indivíduos sofrem 

redução no número de ramificações e consequente perda de folhas, o que contribui para 

o aumento da produção total deste compartimento nas estações de estágios iniciais de 

desenvolvimento. 

A contribuição por espécies para a produção de serapilheira varia de acordo com 

as estações de amostragem, conforme esperado para um ambiente heterogêneo. A partir 

dos dados de estrutura da floresta de ESTRADA et al. (in press), foi possível comparar 

a estrutura da floresta aos dados da contribuição de folhas pela serapilheira, observando 

a contribuição percentual de espécies para cada parâmetro analisado. Um resumo dos 
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dados estruturais é apresentado a seguir para a baía de Sepetiba e Piracão (tabelas II.7 e 

II.8). 

Tabela II. 7- Dados estruturais das estações da baía de Sepetiba, obtidos de 
ESTRADA et al. (in press). 

Estação 
Densidade    

(tr vivos.ha-1
) 

DAP 
Médio 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área 
Basal 

(m2.ha-1) 

Contribuição em área basal 
(%) 

Espécie viva morta 

S1F 1583 14,39 8,21 28,06 
A. schaueriana 87,08 4,90 

L. racemosa 0,00 2,52 
R. mangle 4,70 0,81 

S2F 1074 16,46 15,29 27,17 
A. schaueriana 79,44 10,33 

L. racemosa 0,00 4,49 
R. mangle 4,64 1,10 

S3F 1778 14,50 11,30 31,04 
A. schaueriana 91,02 1,37 

L. racemosa 0,00 3,25 
R. mangle 3,55 0,81 

S1B 1714 12,94 8,35 26,82 
A. schaueriana 50,43 6,24 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 33,69 9,65 

S2B 933 18,25 12,50 32,33 
A. schaueriana 56,45 16,10 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 19,06 8,39 

S3B 1289 14,85 10,52 25,35 
A. schaueriana 46,42 1,95 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 41,59 10,03 

S1T 24921 3,12 2,99 19,57 
A. schaueriana 5,09 0,13 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 92,05 2,74 

S2T 16984 3,82 5,05 20,71 
A. schaueriana 0,50 0,00 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 93,25 6,25 

S3T 26143 2,70 2,42 15,38 
A. schaueriana 4,53 0,00 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 92,53 2,94 

Os dados estruturais das estações da baía de Sepetiba (tabela II.7) demonstram 

tendências de maior desenvolvimento estrutural nas estações de franja, seguidas pelas 

estações de bacia, e o menor desenvolvimento nas estações de transição, que se 

destacam das outras. Na transição, observa-se maior densidade de troncos, associados a 
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valores mais baixos de DAP médio, assim como a média da altura e área basal. Quanto 

à contribuição por espécies, temos maior contribuição por parte de A. schaueriana na 

franja (contribuição em área basal viva); na bacia, a contribuição por essa espécie se 

reduz, mas a mesma ainda domina e a contribuição por R. mangle é mais representativa, 

assim como a contribuição por mortos dessas duas espécies. Na transição, a maior 

contribuição é observada para R. mangle (sempre acima de 90% de contribuição em 

área basal viva). 

Tabela II. 8- Dados estruturais das estações do Piracão, obtido de ESTRADA et al. 
(in press). 

Estação 
Densidade    

(tr vivos.ha-1
) 

DAP 
Médio 
(cm) 

Altura 
(m) 

Área 
Basal 

(m2.ha-1) 

Contribuição em área basal 
(%) 

Espécie viva morta 

P1F 2458 12,32 10,44 29,67 
A. schaueriana 51,11 0,62 

L. racemosa 7,52 0,00 
R. mangle 40,13 0,63 

P2F 2222 11,23 9,13 22,93 
A. schaueriana 62,43 0,00 

L. racemosa 4,19 0,00 
R. mangle 29,30 4,08 

P3F 2800 11,95 9,58 34,22 
A. schaueriana 48,82 6,00 

L. racemosa 0,00 0,00 
R. mangle 42,94 2,24 

P1B 9625 4,92 4,58 20,30 
A. schaueriana 59,82 1,01 

L. racemosa 6,99 7,31 
R. mangle 23,27 1,59 

P2B 7125 4,76 4,46 16,53 
A. schaueriana 38,22 20,23 

L. racemosa 4,43 0,00 
R. mangle 34,17 2,95 

P3B 7556 6,37 5,01 26,83 
A. schaueriana 56,93 9,09 

L. racemosa 6,31 0,52 
R. mangle 26,59 0,56 

P1T 10667 3,96 3,96 15,27 
A. schaueriana 71,37 10,85 

L. racemosa 13,33 3,10 
R. mangle 1,35 0,00 

P2T 9650 4,14 3,44 14,42 
A. schaueriana 77,90 8,10 

L. racemosa 12,09 1,92 
R. mangle 0,00 0,00 

P3T 11339 3,06 2,83 9,32 
A. schaueriana 80,39 7,00 

L. racemosa 8,45 3,28 
R. mangle 0,44 0,43 
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No Piracão (tabela II.8), as estações de franja se destacam pelo elevado 

desenvolvimento estrutural. Mantém-se a tendência de redução do desenvolvimento 

estrutural em direção ao interior da floresta, conforme observado anteriormente por 

ESTRADA (2009). Assim como na outra área de estudo, na transição do Piracão 

observa-se maior densidade de troncos, associados a valores mais baixos de DAP 

médio, assim como a média da altura e área basal, quando comparadas aos outros tipos 

fisiográficos. Quanto à contribuição em área basal por espécies, os padrões são distintos 

daqueles descrito para a Baía de Sepetiba, pois as florestas tendem a não apresentar 

dominância tão marcada quanto no caso descrito anteriormente. Na franja, há maior 

contribuição por parte de A. schaueriana, mas R. mangle também apresenta 

contribuição importante; na bacia, a contribuição por A. schaueriana mantém-se similar 

à contribuição observada na franja, assim como a contribuição por R. mangle. Na 

transição, ocorre maior contribuição de A. schaueriana. Em todas as estações dessa 

área, L. racemosa aparece com baixa contribuição.  

A partir dos dados de estrutura da floresta de ESTRADA et al. (in press), foi 

possível comparar a estrutura da floresta aos dados da contribuição de folhas pela 

serapilheira, observando a contribuição percentual de espécies para cada parâmetro 

analisado.  

Para as estações de franja, na baía de Sepetiba observamos que a contribuição 

em área basal viva por parte de A. schaueriana destaca-se. R. mangle também está 

presente, mas não há L. racemosa. Já na contribuição por espécies para a serapilheira na 

baía de Sepetiba, também temos A. schaueriana destacando-se, mas R. mangle aparece 

em maior proporção, e L. racemosa também está presente. Na franja do Piracão, de 

acordo com a estrutura, também há maior contribuição por parte de A. schaueriana, com 

alta contribuição de R. mangle. Para essas estações, L. racemosa aparece apesar da 

baixa contribuição. Para a serapilheira no Piracão, a proporção de espécies é similar à 

estrutura, com maior contribuição de A. schaueriana, alta contribuição de R. mangle e 

presença de L. racemosa. 

Na bacia, observamos para as áreas situadas na baía de Sepetiba, que a partir dos 

dados de estrutura há maior contribuição por parte de A. schaueriana, com contribuição 
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de R. mangle também importante. L. racemosa aparece com baixa contribuição. Já na 

produção de serapilheira, há maior contribuição de R. mangle, com contribuição de A. 

schaueriana em menor proporção e baixa contribuição de L. racemosa. Na bacia do 

Piracão identifica-se padrão similar à baía de Sepetiba na contribuição por área basal na 

estrutura, em que a proporção de A. schaueriana é maior, seguida de R. mangle, com 

contribuição reduzida por L. racemosa. Da mesma forma, na serapilheira há maior 

contribuição de R. mangle, com contribuição de A. schaueriana em menor proporção e 

baixa contribuição de L. racemosa. 

Na transição da baía de Sepetiba, a maior contribuição é observada para R. 

mangle tanto para a estrutura quanto para a produção de serapilheira, havendo baixa 

contribuição de A. schaueriana. Há ausência na estrutura e baixa contribuição para a 

serapilheira por parte de L. racemosa. No Piracão, a contribuição em área basal se deu 

principalmente por parte de A. schaueriana. L. racemosa aparece em menor proporção e 

a contribuição de R. mangle é ainda menor. O mesmo padrão é encontrado para a 

serapilheira, com alta contribuição por parte de A. schaueriana, L. racemosa aparecendo 

em menor proporção e baixa contribuição de R. mangle. 

A relação entre a contribuição pelas espécies à estrutura, dada pela contribuição 

em área basal, e a contribuição por espécies para a produção de serapilheira pode ser 

observada no gráfico abaixo (figura II.8).  

 

Figura II.  8 - Regressão entre a contribuição em área basal por espécie (%) e 
contribuição de folhas para a serapilheira por espécie (%). 
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A regressão entre a contribuição em área basal por espécie (%) e contribuição de 

folhas para a serapilheira por espécie (%) foi significativa, com P < 0,0000 e R² de 

0,4677 (figura II.8).  

As diferenças de composição de espécies nas estações analisadas podem ter 

implicações sobre a produção total. Como indicado em estudos anteriores, a produção 

de serapilheira varia também entre as espécies de mangue. WAFAR et al. (1997) 

comparou a produção de serapilheira entre Rhizophora apiculata, R. mucronata, 

Sonneratia Alba e Avicennia officinalis na costa oeste da Índia. A produção foi, 

respectivamente, de 11,7; 11,8; 17 e 10,2 ton.ha-1.ano-1.  CLARKE et al. (1994) 

demonstram como a produção de serapilheira varia entre as espécies ao comparar 

espécies dos gêneros Avicennia e Aegiceras. Esse autor explica tal variação em função 

da porcentagem da produtividade alocada em cada tipo de estrutura vegetal.  

De forma geral, a contribuição de folhas por espécies foi coerente com os 

estudos de contribuição em área basal realizados por ESTRADA et al. (in press). 

Todavia, algumas diferenças foram encontradas. Pode estar havendo uma interferência 

sobre a produção de serapilheira por parte da herbivoria de lagartas, que ocorreu durante 

o período de estudo. A análise conjunta dos gráficos apresentado nas seções Produção 

por Compartimentos (figuras II.3 e II.4) e Folhas (figuras II.5, II.6 e II.7 e tabelas II.7 e 

II.8) apresenta essa tendência. A lagarta em questão preda preferencialmente as folhas 

de A. schaueriana, e observamos a menor produção de serapilheira por parte das 

florestas que eram compostas principalmente por esta espécie: a franja da Baía de 

Sepetiba apresenta contribuição em área basal por A. schaueriana de pelo menos 79% 

(tabela II.7) e baixa contribuição total de folhas (figura II.3); o mesmo padrão pode ser 

observado para a transição do Piracão, que teve contribuição em área basal por parte 

dessa espécie de pelo menos 70% (tabela II.8) e baixa produção de folhas (figuras II.4 e 

II.7). Da mesma forma, áreas que apresentam alta contribuição em área basal por R. 

mangle, apresentam também alta produção de folhas. Isso pode ser observado 

principalmente na transição da Baía de Sepetiba, onde há mais de 90% de contribuição 

em área basal por R. mangle (tabela II.7) e alta contribuição de folhas para a produção 

de serapilheira (figura II.3). Com isso, há indícios de que a herbivoria pela lagarta esteja 

reduzindo a produção de serapilheira em determinadas áreas, através da redução da 

produção de folhas, o que pode por conseqüência aumentar a contribuição percentual de 

galhos nessas áreas afetadas ou levar à perda de galhos e ramos como uma conseqüência 
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da perda de folhas. Esse processo pode ser observado na franja da baía de Sepetiba 

(figura II.3) e na transição do Piracão (figura II.4).  

 Considerando que esse seja um ecossistema dinâmico, inferimos que a zonação e 

a composição de espécies observada em florestas de mangue possa sofrer modificações 

ao longo dos anos. De acordo com BALL (1998), processos ecofisiológicos têm papel 

fundamental na estrutura de florestas de mangue e na zonação de espécies. Variações na 

salinidade, nutrientes e potencial redox podem resultar em uma zonação de espécies, 

devido à diferente tolerância das espécies a essas condições e à possível ocorrência de 

competição interespecífica. Outros fatores, como dispersão, predação de propágulos e 

competição também são importantes (CINTRON & SCHAEFFER-NOVELI, 1984). 

Dessa forma, os fatores descritos por BALL (1998) e CINTRON & SCHAEFFER-

NOVELI (1984) provavelmente influenciaram o ambiente estudado entre 2009, ano dos 

estudos sobre estrutura, e 2012, último ano de coleta do presente estudo, justificando 

diferenças de composição de espécies encontradas pelo presente estudo.  

  

II.4.4. Tipos Fisiográficos  

Os valores de produção média anual de serapilheira encontrados para cada tipo 

fisiográfico da floresta de Guaratiba são comparados a seguir (figuras II.9 e II.10). 



 

 

Figura II.  9 - Gráfico plotado em caixas
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Para as estações situadas na baía de Sepetiba (figura II.9), a produção média 

anual de serapilheira pelas florestas de franja (8,44±0,97) foi inferior à produção da 

bacia (11,06 ± 1,37) e transição (13,14 ± 0,57) (F = 15,9195 e P = 0,0040). Apesar da 

produção média menor na bacia quando comparada à transição, não houve diferença 

significativa entre a produção desses dois tipos fisiográficos. Assim, há uma tendência 

de maior produção de serapilheira por parte das estações de transição. 
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resultados foram coerentes com a sugestão de POOL et al. (1975), de que a taxa de 

produção é função do fluxo de água. Na área de estudo de Guaratiba, seguindo o padrão 

de produção de serapilheira encontrado por TWILLEY et al. (1986), seria esperado que 

a produção fosse reduzida no sentido franja-transição, já que as condições se tornam 

mais rigorosas quanto maior for a distância do corpo hídrico que lava a determinada 

área. 

No entanto, as análises de variância entre a produção média anual de serapilheira 

dos diferentes tipos fisiográficos demonstraram diferenças significativas somente entre 

os tipos fisiográficos na área perpendicular à Baía de Sepetiba, como pode ser 

observado na figura II.9 e tabela II.9. Assim, para essa área, as tendências de produção 

são opostas àquelas descritas por TWILLEY et al. (1986). Pelo contrário, na área 

perpendicular ao rio Piracão (figura II.10 e tabela II.10), observa-se maior produção 

pelas florestas de franja e redução da produção conforme nos aproximamos do interior 

da floresta em direção à planície hipersalina, porém a diferença entre os tipos 

fisiográficos nessa área não foi significativa. Portanto, nesse último caso temos uma 

tendência de produção compatível com o padrão clássico descrito por TWILLEY et al. 

(1986), de redução da produção em direção ao interior da floresta, sendo provavelmente 

o resultado da redução do fluxo de água e consequente aumento do rigor ambiental 

(exemplo, salinidade) nessa direção, como descrito por POOL et al. (1975). 

A produção de serapilheira pode ser governada pelos mesmos fatores que 

influenciam o desenvolvimento estrutural, conforme descrito por LUGO & 

SNEDAKER (1974) e CINTRÓN & SCHAEFFER-NOVELLI (1985). Para esses 

autores, o desenvolvimento estrutural das florestas de mangue depende de diversos 

fatores ambientais, mas em geral, o maior desenvolvimento ocorre onde a topografia 

local é sujeita à grande amplitude de marés, há abundância de água doce, nutrientes e 

sedimentos.  

A diferença da idade entre as áreas da floresta podem estar levando à diferença 

nas taxas de produção de serapilheira. A comparação da produção de serapilheira por 

árvores de 7, 11, 17 e 24 anos realizada por NGA et al. (2005) em florestas compostas 

por Rhizophora apiculata demonstra diferença na produção de serapilheira de acordo 

com a idade das árvores, sendo as mais jovens mais produtivas. Os autores relacionaram 

a maior produção de folhas por árvores jovens à maior densidade de copa das mesmas. 
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Se esse padrão também ocorrer para as florestas de mangue de Guaratiba, esse pode 

estar mascarando o efeito do gradiente ambiental, em que apesar das florestas de 

transição estarem sob os efeitos da alta salinidade, a idade reduzida das árvores que 

compõe essa floresta pode estar elevando a produção de serapilheira, compensando 

assim os efeitos do gradiente ambiental. Tal resultado está de acordo com o que 

CLOUGH et al. (2000) encontraram ao estudar a produção de folhas. Esse autor indica 

que o índice de área foliar sofre redução com o aumento da idade das árvores, afetando 

dessa forma a produção de serapilheira. Outra explicação adicional relaciona-se ao tipo 

de material produzido em cada estágio, já que as árvores mais velhas produzem mais 

material lenhoso, como galhos e ramos, além do material reprodutivo, enquanto as 

árvores mais jovens apresentam maior produtividade de folhas (HONG & SAN, 1993; 

SOARES, 1997). 

Nesse sentido, devemos destacar que ocorre um processo de avanço da floresta 

de mangue em direção à planície hipersalina, como resposta à elevação do nível médio 

relativo do mar (SOARES et al., 2005; SOARES, 2009), sendo a zona representada pela 

transição com a planície hipersalina a comunidade pioneira nesse processo. De maneira 

complementar, as análises de ESTRADA (2009), decorrentes do acompanhamento do 

desenvolvimento estrutural da área, indicam que as estações próximas à transição são as 

que sofrem redução de densidade mais marcante, ou seja, a maior redução no menor 

tempo. Com isso, temos uma indicação de que um processo de amadurecimento está 

ocorrendo nessas florestas e a diferença ente os estágios de desenvolvimento de cada 

parte da floresta pode ter influência sobre o tipo de material produzido e sobre sua 

quantidade.  Além disso, é perceptível nos mapeamentos por satélites realizados por 

esse grupo de estudo que as áreas de transição são compostas por manchas de 

vegetação, não por florestas contínuas. Nesse caso, como as cestas localizam-se em 

manchas de vegetação, os dados de produção obtidos a partir desses pontos pouco 

representativos podem estar refletindo uma superestimativa da produção nas áreas de 

transição.  

Outro fator relevante pode ser a dinâmica da floresta. Diversos autores 

(OLIVEIRA, 2001; PELLEGRINI, 2000; CHAVES, 2001; ESTRADA, 2009) 

demonstraram a ocorrência de um gradiente de desenvolvimento estrutural desde a 

franja até a transição da floresta de mangue com as planícies hipersalinas em função do 
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aumento de salinidade nesse sentido. ESTRADA (2009) demonstra que a transição com 

as planícies hipersalinas apresenta florestas menos desenvolvidas e mais jovens quando 

comparadas à franja, que se encontra em estágio de desenvolvimento mais avançado. 

Dessa forma, a alta produção nas estações de transição do Piracão pode estar 

relacionada aos estágios iniciais de desenvolvimento, nos quais os indivíduos estão em 

processo evidente de crescimento, quando sofrem redução no número de ramificações e 

consequente perda de galhos, o que contribui para o aumento da produção total de 

serapilheira e do compartimento citado.  

As diferenças de composição de espécies nas estações analisadas também podem 

ter implicações sobre a produção total. Como indicado em estudos anteriores, a 

produção de serapilheira varia também entre as espécies de mangue (WAFAR et al., 

1997). Além disso, conforme indicado pelo exame da produção por compartimentos e 

da composição de espécies das estações, observamos a interferência sobre a produção 

de serapilheira pela herbivoria de lagartas.  

Pela análise da produção por compartimentos, apresentada na seção II.4.2, é 

possível notar a interferência da herbivoria de lagartas sobre a produção de serapilheira. 

Na franja da baía de Sepetiba e na transição do Piracão, observa-se menor contribuição 

das folhas para a serapilheira, o que, consequentemente, leva à menor produção de 

serapilheira total nessas duas áreas. Com a análise por contribuição de espécies, na 

seção II.4.3, foi possível notar que essas áreas de menor produção são justamente 

aquelas com maior contribuição por parte de A. schaueriana, espécie preferencialmente 

predada pela lagarta. Esse processo pode ser observado na franja da baía de Sepetiba e 

na transição do Piracão. Associando a análise da produção por compartimentos e por 

contribuição de espécies à análise por tipos fisiográficos (seção II.4.4), há indícios de 

que a herbivoria pela lagarta esteja reduzindo a produção de serapilheira em 

determinadas áreas. Com isso, os padrões de produção que normalmente seriam 

encontrados, de produção decrescente no sentido franja-transição, ocorrem apenas para 

uma das áreas, o Piracão. Nessa área, a produção apresenta tendências de redução na 

transição, por uma soma do efeito da predação pela lagarta ao gradiente ambiental, 

levando ao padrão esperado de acordo com a descrição de TWILLEY et al. (1986). Já 

na baía de Sepetiba, ocorre o oposto, onde a produção da serapilheira é reduzida na 
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franja. Com isso, nessa área, o padrão de produção esperado pode estar sendo 

camuflado pela ação das lagartas. 

 

II.4.5. Produção e a Influência dos Fatores Ambientais 

A influência do gradiente ambiental causado pelas marés na produção de 

serapilheira pode ser observada através da regressão entre a produção e a salinidade 

para cada área amostrada (figuras II.11 e II.13).  

 

Figura II.  11 - Regressão entre salinidade e produção média anual de serapilheira 
(t.ha-1.ano-1)  para as duas áreas de estudo. 

Para o conjunto de transversais nas duas áreas a regresão não foi significativa 

(P=0,1858). O gradiente ambiental gerado pelo aumento de salinidade não está 

inversamente relacionado à produção de serapilheira nesta transversal (Figura II.11). 

Assim, observamos tendências de relação positiva entre essas variáveis (R2 = 0,3889). 
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Figura II.  12 - Regressão entre salinidade e produção média anual de serapilheira 
(t.ha-1.ano-1)  para a baía de Sepetiba. 

Para as transversais situadas nas proximidades da baía de Sepetiba a regressão 

não foi significativa (P=0,1024). O gradiente ambiental gerado pelo aumento de 

salinidade não está inversamente relacionado à produção de serapilheira nesta 

transversal (Figura II.12). Assim, observamos tendências de relação positiva entre essas 

variáveis (R2 = 0,9743). 

 

Figura II.  13 - Regressão entre salinidade e produção média anual de serapilheira 
(t.ha-1.ano-1) para o Piracão. 
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Para as transversais situadas perpendicularmente ao rio Piracão, a correlação não 

foi significativa (P=0,1441), com tendências de relação negativa entre produção e 

salinidade, ou seja, quanto maior a salinidade, menor a produção. De acordo com esse 

teste, a salinidade explicaria 95% da variação da produção (figura II.13). 

Os efeitos negativos da salinidade sobre a produção de serapilheira foram 

identificados por diversos autores (DAY et al., 1996; POOL et al., 1975; ARREOLA-

LIZÁRRAGA et al., 2004). No presente estudo, a salinidade aumenta no sentido franja-

transição, assim, seria esperado que a produção de serapilheira fosse reduzida nesse 

mesmo sentido, já que a salinidade aumenta com a proximidade da planície hipersalina. 

No entanto, esse tipo de resposta da produção de serapilheira foi obtido apenas para 

uma das áreas de estudo, o Piracão (figura II.13), enquanto a outra área, Baía de 

Sepetiba (figura II.12) apresentou resposta oposta.  

DAY et al. (1996) descrevem uma relação inversa entre a produção de 

serapilheira e a salinidade. ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004) realizaram um 

estudo em região árida,  para entender quais são  as variáveis ambientais que afetam a 

sazonalidade da produtividade de manguezais. Os resultados demonstram que o 

manguezal estudado por ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004) apresenta produção 

bem abaixo dos relatos na literatura para manguezais sob diferentes influências 

latitudinais e tipos fisiográficos (1,7 t.ha-1.ano-1), o que os autores atribuíram à alta 

evaporação (de 2982 mm.ano-1) associada à baixa precipitação (290 mm.ano-1). 

FLORES-VERDUGO et al. (1987) reforçam a salinidade como um dos fatores mais 

importantes na determinação da produção de serapilheira. Nas florestas estudadas por 

tais autores, apesar do baixo desenvolvimento estrutural, a produção de serapilheira 

encontrada foi alta. Espinosa et al. (1981) reportou conclusões semelhantes para 

manguezais de Baja California, no México em que a produção total de serapilheira foi 

de 948 a 1631 g m-2.ano-l em área de precipitação anual de 250 mm.  

POOL et al. (1975) indicam que a taxa de produção de serapilheira é uma função 

do fluxo de água. Sendo assim, de acordo com tais autores, a disponibilidade de água 

doce e de nutrientes exerce maior influência sobre a produção de serapilheira que o 

desenvolvimento estrutural. A resposta fisiológica da vegetação nesse caso seria 

explicada por HUTCHINGS & SAENGER (1987). De acordo com esses autores, o 
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vegetal aumenta a taxa de respiração em resposta ao trabalho fisiológico de colonizar 

áreas muito salinas.  

No entanto, esse tipo de resposta da produção de serapilheira foi sugerido apenas 

para uma das áreas de estudo, a perpendicular ao Rio Piracão. Esse resultado não quer 

dizer que a produção de serapilheira nas florestas da baía de Sepetiba responda 

positivamente à salinidade. Mas sim que outro fator mais forte que a salinidade esteja se 

sobrepondo na determinação da produção de serapilheira. No caso da baía de Sepetiba, 

esse padrão pode ter sido mascarado pela influência dos estágios de amadurecimento, 

em que as florestas mais jovens, no caso a transição, apresentem maior produção de 

serapilheira. Esse mesmo padrão poderia ter sido identificado no Piracão, mas não foi 

devido ao fato da produção da transição dessa área ter sido reduzida pelo efeito da 

lagarta. Além disso, conforme abordado nas seções anteriores, a redução da produção de 

serapilheira na franja da baía de Sepetiba levaria à tendência de produção oposta à 

esperada. Além disso, é possível que a salinidade seja um fator importante para a 

determinação da serapilheira, mas que as diferenças de salinidade sejam pequenas e 

insuficientes para imprimir uma diferença entre as estações, no que se refere à produção 

de serapilheira. 

Isso demonstra que a produção não é determinada por um fator apenas, como a 

salinidade. Essa análise reforça os indícios de que a produção de serapilheira em 

Guaratiba é determinada pela sobreposição de diversos fatores apontados nas seções 

anteriores, como da dinâmica da floresta e diferenças de estágio sucessional entre as 

áreas (seção II.4.2), composição de espécies (seção II.4.3) e da herbivoria pelas lagartas 

(seção II.4.3).   

 

II.4.6. Produção Relacionada à Estrutura da Floresta 

As relações entre a produção de serapilheira e as características estruturais da 

floresta, tais como biomassa e DAP podem ser observadas através das regressões 

apresentadas a seguir (figuras II.14 a II.19). 
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Figura II.  14 - Regressão entre biomassa aérea (tC.ha-1) e produção média anual 
de serapilheira (t.ha-1.ano-1) para as duas áreas de estudo. 

Para as duas áreas de estudo, a correlação entre produção média anual de 

serapilheira (t.ha-1.ano-1) e a biomassa aérea (tC.ha-1) não foi significativa (P=0,5705), 

com tendências de relação positiva (figura II.14). 

 

Figura II.  15 - Regressão entre biomassa aérea (tC.ha-1) e produção média anual 
de serapilheira (t.ha-1.ano-1) para o Baía de Sepetiba. 
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Para as transversais situadas na Baía de Sepetiba, a correlação foi significativa 

(P=0,0029), com tendências de relação negativa entre produção média anual de 

serapilheira (t.ha-1.ano-1) e a biomassa aérea (tC.ha-1). Ou seja, nessas florestas, as áreas 

com menor biomassa são as mais produtivas. O estoque de biomassa aérea explica 74% 

da variação da produção de serapilheira da área (figura II.15). 

 

Figura II.  16 - Regressão entre biomassa aérea (tC.ha-1) e produção média anual 
de serapilheira (t.ha-1.ano-1) para a Piracão, P = 0,0154. 

Considerando os mesmos fatores nas florestas do Piracão, foi encontrada relação 

significativa (P=0,0154), com direção oposta à obsevada para a Baía de Sepetiba. No 

Piracão, houve relação positiva entre produção média anual de serapilheira (t.ha-1.ano-1) 

e a biomassa aérea (tC.ha-1). Portanto, as áreas com maior estoque de biomassa aérea 

são as mais produtivas. Esse fator explica 59% da variação da produção de serapilheira 

da área (figura II.16). 
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Figura II.  17 -  Regressão entre DAP médio (cm) e produção média anual de 
serapilheira (t.ha-1.ano-1) para as duas áreas de estudo. 

Para as duas áreas de estudo, a correlação entre produção média anual de 

serapilheira (t.ha-1.ano-1) e o DAP médio (cm) não foi significativa (P=0,7662), com 

tendências de relação positiva (figura II.17). 

 

Figura II.  18 - Regressão entre DAP médio (cm) e produção média anual de 
serapilheira (t.ha-1.ano-1) para a Baía de Sepetiba. 
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1.ano-1) e o DAP médio (cm) indicam relação negativa entre esses dois parâmetros, com 

ajuste de 0,6276 (figura II.18). Essa correlação foi significativa (P=0,0109). 
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Figura II.  19 - Regressão entre DAP médio (cm) e produção média anual de 
serapilheira (t.ha-1.ano-1) para a Piracão. 

Para o Piracão, mais uma vez a direção é oposta à observada nas florestas 

associdas à baía de Sepetiba. O resultado da regressão entre a produção média anual de 

serapilheira (t.ha-1.ano-1) e o DAP médio (cm) indica relação positiva entre esses dois 

parâmetros, ou seja, quanto maior o DAP médio, maior é a produção de serapilheira. 

Com ajuste de 0,597, essa correlação foi significativa (P=0,0147) (figura II.19). 

O desenvolvimento estrutural da floresta, além de refletir as características 

ambientais locais, também exerce influência sobre a produção de serapilheira 

(FLORES-VERDUGO et al., 1987). No presente estudo, a análise do efeito do 

desenvolvimento estrutural sobre a produção de serapilheira, quando consideradas as 

duas áreas combinadas não foi significativa e ambas apresentaram baixo ajuste dos 

pontos. Esse resultado está relacionado ao fato das duas áreas apresentarem respostas 

opostas ao gradiente de desenvolvimento estrutural. A produção de serapilheira no 

Piracão está diretamente relacionada ao maior desenvolvimento estrutural, indicado pela 

biomassa e DAP médio, conforme encontrado por outros autores (DAY et al., 1996; 

JAYAKODY et al., 2008) , mas tais fatores estão inversamente relacionados na Baía de 

Sepetiba. Esse resultado indica que os efeitos da herbivoria pelas lagartas (seção II.4.3) 

está se somando e se sobrepondo aos diversos fatores apontados anteriormente, como a 

dinâmica da floresta e estágios sucessionais (seção II.4.2) e composição de espécies 

(seção II.4.3).    
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Os resultados apresentados por DAY et al. (1996) indicam que características 

como a estrutura, abrangência de produtividade, taxa de decomposição da serapilheira, 

exportação de detritos, junto com fatores como hidrologia e nutrientes, definem cada 

tipo fisiográfico de forma que a biomassa total, biomassa das árvores, produção e 

decomposição de serapilheira, e turnover de água aumentam da bacia em direção à 

franja, conforme indicado por POOL et al. (1975). CHAVES (2007) observou 

correlação positiva entre o DAP médio da floresta e a produção de serapilheira. Assim, 

pode-se considerar que florestas de alto desenvolvimento estrutural, indicada pelo 

elevado valor de DAP médio, também possuem alta produção de serapilheira. Os 

estudos de JAYAKODY et al. (2008) reforçam tais conclusões, pois demonstraram 

relação positiva entre a produtividade primária bruta potencial e a  estrutura da 

vegetação, representada pelo índice de complexidade. De maneira geral, as variáveis 

estruturais, como o número de espécies, densidade de troncos, frequência de ocorrência, 

altura e índice de área foliar, apresentaram efeito positivo sobre a produtividade 

primária bruta potencial nos manguezais estudados por aqueles autores. 

Por outro lado, alguns autores não sugerem relação causal entre altura e 

produção de serapilheira porque tal relação pode refletir simplesmente outras variáveis 

que permitem condições mais favoráveis de crescimento e consequentemente de 

renovação de biomassa/carbono. Altos valores de altura, biomassa e produção de 

serapilheira costumam indicar habitats favoráveis, enquanto a redução de tais valores 

pode indicar a ocorrência de estresse (CINTRON et al. 1978). Para algumas áreas, como 

a estudada por FLORES-VERDUGO et al. (1987), a estrutura não é um fator 

determinante para a produção de serapilheira. Esses autores estudaram a relação entre a 

produção de serapilheira e a estrutura da floresta de uma pequena lagoa da costa 

Pacífica do México. Nessa floresta de baixo desenvolvimento estrutural em razão da 

entrada efêmera de água, os autores encontraram alta produção de serapilheira, e 

sugeriram que a disponibilidade de água doce e de nutrientes seja mais importante para 

a produção de serapilheira que o desenvolvimento estrutural. Essa conclusão é coerente 

com as explicações de POOL et al. (1975), de que a produção de serapilheira seja uma 

resposta à entrada de água doce. POOL et al. (1975) também indicam que a 

disponibilidade de água doce e de nutrientes exerce maior influência sobre a produção 

de serapilheira que o desenvolvimento estrutural.  
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De acordo com LUGO & SNEDAKER (1974) e CINTRÓN & SCHAEFFER-

NOVELLI (1985), o desenvolvimento estrutural das florestas de mangue depende de 

diversos fatores ambientais, como clima, geomorfologia, fatores edáficos e marés, entre 

outros. De forma geral, o maior desenvolvimento ocorre onde a topografia local é 

sujeita à grande amplitude de marés, há abundância de água doce, nutrientes e 

sedimentos. Em ambientes onde os fatores limitantes ao desenvolvimento se destacam, 

a estrutura das florestas é reduzida. Assim, a energia fotossintética capturada e sua 

conversão na estrutura são reguladas pelas energias subsidiárias, tais como marés, água 

doce, entrada de sedimentos e nutrientes, pluviosidade e fatores bióticos, e têm como 

contraponto os tensores, por exemplo, períodos de seca, furacões ou hipersalinidade, os 

quais drenam a energia que seria alocada para o crescimento. A combinação dessas 

energias, em diferentes níveis e periodicidades, características de cada ambiente, que vai 

resultar, na variabilidade estrutural das florestas de mangue. Dessa forma, é possível 

que a produção de serapilheira seja governada pelos mesmos fatores descritos para o 

desenvolvimento estrutural.  

No caso de Guaratiba, a relação positiva entre a produção de serapilheira e o 

desenvolvimento estrutural foi obtida apenas para uma das áreas de estudo, o rio 

Piracão. Na baía de Sepetiba, essa relação foi oposta, com menor produção nas florestas 

mais desenvolvidas. Assim, conforme discutido nas seções anteriores, outros fatores 

podem estar influenciando a produção de serapilheira. Um desses fatores refere-se à 

predação pela lagarta. Nesse caso, o padrão de produção de serapilheira descrito por 

TWILLEY et al. (1986) seria acentuado no rio Piracão, pois as florestas de transição, 

com menor desenvolvimento estrutural e dominadas por Avicennia schaueriana, foram 

as mais atacadas pela lagarta. Por outro lado, na baía de Sepetiba esse padrão estaria 

sofrendo inversão, já que as florestas de franja, com maior desenvolvimento estrutural, 

foram as mais predadas. Outro fator importante pode ser a influência dos estágios de 

amadurecimento, em que as florestas mais jovens, no caso a transição, apresentem 

maior produção de serapilheira. Considerando essa possibilidade, seria possível 

encontrar um padrão oposto ao descrito por TWILLEY et al. (1986), em que a maior 

produção ocorresse nas florestas mais jovens, e, no caso da área de estudo, mais 

internas. Nesse caso, a ocorrência da lagarta estaria evidenciando ainda mais tal padrão 

nas florestas da baía de Sepetiba, onde a franja é o tipo fisiográfico mais afetado. Por 
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outro lado, como a transição do Piracão sofre forte efeito da lagarta, esse padrão seria 

mascarado nessa área de estudo. 

 

II.5. Considerações Finais  

Considerando a produção de serapilheira e sua relação com os tipos 

fisiográficos, gradiente de salinidade e desenvolvimento estrutural, observamos que a 

produção de serapilheira apresenta resposta oposta dependendo da área que está sendo 

analisada. Enquanto uma das áreas (Piracão) corrobora as tendências previstas por 

TWILLEY et al. (1986)  a outra área (baía de Sepetiba) a refuta. Portanto, a produção 

de serapilheira também está ligada a outros fatores não relacionados à frequência de 

inundação pelas marés. A produção de serapilheira foi analisada considerando diversos 

aspectos: contribuição percentual dos compartimentos, contribuição percentual das 

espécies, zonação de espécies, tipos fisiográficos, salinidade, grau de amadurecimento 

da floresta e desenvolvimento estrutural. A análise conjunta desses fatores apresenta 

indícios da influência de outros fatores, principalmente da herbivoria por lagartas. 

A contribuição por parte dos galhos e ramos destacou-se na franja da Baía de 

Sepetiba e na transição do Piracão, áreas de menor produção de serapilheira. Tais áreas 

foram as mais afetadas pela herbivoria das lagartas. Além disso, nas áreas de franja da 

Baía de Sepetiba, a perda de galhos pelas árvores pode estar também relacionada à 

situação de erosão em que parte da floresta se encontra, processo descrito por 

PORTUGAL (2002). A comparação do percentual de produção entre o presente estudo 

e os autores citados mostra que a produção de folhas em Guaratiba foi inferior à 

porcentagem esperada, que está em torno de 70%. Isso pode ser um efeito da herbivoria 

por parte das lagartas, que ao predarem as folhas, reduzem a contribuição desse 

compartimento para a serapilheira. 

Além dos compartimentos, a relação entre a produção de serapilheira e a 

zonação de espécies nas florestas estudadas também indicou a influência da lagarta. 

Observou-se que a contribuição por espécies para a produção de serapilheira varia de 

acordo com as estações de amostragem, conforme esperado para um ambiente 

heterogêneo. A partir dos dados de estrutura da floresta pode-se notar a interferência 
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sobre a produção de serapilheira por parte da herbivoria de lagartas. Há indícios de que 

a herbivoria pela lagarta esteja reduzindo a produção de serapilheira principalmente nas 

áreas dominadas por A. schaeuriana, através da redução da produção de folhas, o que 

por conseqüência aumenta a contribuição percentual de galhos nessas áreas afetadas, 

bem como a contribuição percentual de Rhizophora mangle, como é o caso da franja da 

Baía de Sepetiba e da transição do Piracão. 

Todos os fatores descritos como controladores da produção de serapilheira a 

partir da análise por compartimentos, folhas e zonação apresentam importância quando 

analisamos a produção por tipos fisiográficos. Ou seja, para as florestas de mangue de 

Guaratiba o gradiente de salinidade gerado pelas marés e as características da floresta 

decorrentes desse padrão não explicaram completamente a produção de serapilheira. Por 

isso, foi considerado que outros fatores importantes estejam se sobrepondo aos efeitos 

do gradiente ambiental, invertendo a tendência de menor produção nas áreas mais 

internas. Um deles pode ser a dinâmica da floresta constatada para a área de estudo, que 

poderia levar à alta produção nas estações de transição, que se encontram em estágios 

iniciais de desenvolvimento. Além disso, temos ainda os efeitos do processo erosivo em 

que parte da floresta se encontra, reduzindo a produção de serapilheira nas florestas de 

franja da baía de Sepetiba.  

O fator aparentemente mais importante para determinação do padrão observado 

para a produção de serapilheira de acordo com os tipos fisiográficos está relacionado à 

composição de espécies e consequente susceptibilidade à herbivoria pela lagarta. Como 

indicado em estudos anteriores, a produção de serapilheira varia também entre as 

espécies de mangue (WAFAR et al., 1997). Além disso, conforme indicado pelo exame 

da composição de espécies das estações, observamos a possível interferência sobre a 

produção de serapilheira pela herbivoria de lagartas. A lagarta em questão preda 

preferencialmente as folhas de A. schaueriana, e observamos a menor produção de 

serapilheira por parte das florestas que eram compostas principalmente por esta espécie 

(franja da baía de Sepetiba e transição do Piracão). Com isso, há indícios de que a 

herbivoria pela lagarta esteja reduzindo a produção de serapilheira em determinadas 

áreas, camuflando os padrões de produção que normalmente seriam encontrados. Por 

outro lado, outro fator importante pode ser a influência dos estágios de amadurecimento, 

em que as florestas de transição, por serem mais jovens, apresentariam maior produção 

de serapilheira. Dessa forma, seria possível encontrar um padrão oposto ao descrito por 
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TWILLEY et al. (1986), em que a maior produção ocorresse nas áreas mais jovens e 

mais internas. Nesse caso, a ocorrência da lagarta estaria evidenciando ainda mais tal 

padrão nas florestas da baía de Sepetiba, onde a franja é o tipo fisiográfico mais afetado 

pela lagarta. Por outro lado, como a transição do Piracão sofre forte efeito da lagarta, 

esse padrão seria mascarado nessa área de estudo, evidenciando o padrão descrito por 

TWILLEY et al. (1986). 

Nesse sentido, nas florestas estudadas em Guaratiba é possível que o padrão de 

produção de serapilheira esteja sendo influenciado pelo gradiente ambiental como 

descrito por TWILLEY et al (1986) e POOL et al. (1975), mas que outros fatores 

importantes estejam atuando e se sobrepondo aos efeitos do gradiente de ambiental, 

invertendo a tendência de menor produção nas áreas mais internas. Diversos fatores 

podem estar associados a essa resposta, como a salinidade, o desenvolvimento 

estrutural, a idade da floresta, a composição de espécies. Mas no caso da floresta 

estudada, a produção de serapilheira parece sofrer forte influência do efeito da 

herbivoria pela lagarta que atingiu a área, bem como dos diferentes estágios de 

desenvolvimento estrutural. 
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Capítulo III – Sazonalidade e Variabilidade Interanual da Produção de 

Serapilheira em Florestas de Mangue e os Fatores Climáticos Associados 

III.1. Introdução 

Em seu artigo sobre produção de serapilheira e decomposição, WOODROFFE 

(1982) já indicava que os valores de produção totais anuais apresentam contribuição 

desproporcional pelos diferentes meses que compõe esse cálculo. O autor exemplifica 

com a possibilidade de queda da serapilheira durante as tempestades, que levaria a 

capturas de serapilheira singularmente elevadas, aumentando assim a estimativa da 

produção total anual. A sazonalidade da produção de serapilheira foi relatada em 

diversos estudos. Alguns deles observaram maior produção nos períodos de seca e 

meses de verão (HEALD, 1979; LUGO & SNEDAKER, 1974). Por outro lado, outros 

estudos (POOL et al., 1975; CHAVES, 2007) demonstram a maior queda de 

serapilheira durante estações úmidas, sugerindo que a produção de serapilheira aumente 

em função da maior disponibilidade hídrica e de nutrientes.  

De acordo com KRAUSS et al. (2008), a temperatura é um fator importante de 

grande variabilidade geográfica, determinando a área de distribuição da vegetação e 

afetando sua ecologia, o que inclui a produtividade. A produção de serapilheira 

responde ainda a outros fatores, como: disponibilidade de nutrientes, salinidade do 

sedimento (LUGO et al., 1988) precipitação (FLORES-VERDUGO, 1987), irradiação 

(MEHLIG, 2006) e fluxo fluvial (DAY et al. 1987). Alguns dos fatores que influenciam 

espacialmente a produção, também podem ser importantes para sua variação sazonal e 

interanual, por exemplo: diferenças no fluxo de água, entrada de nutrientes, salinidade 

do sedimento, e taxa de renovação de água (TWILLEY et al., 1986).  

Muitos desses fatores ambientais estão ligados, direta ou indiretamente, à 

hidrologia a que a floresta está submetida. Por isso, além dos fatores supracitados, 

devem-se considerar os tipos fisiográficos propostos por LUGO & SNEDAKER (1974). 

Esses autores identificaram cinco tipos fisiográficos para as florestas de mangue, são 

eles: floresta de franja, que ocorre ao longo da margem da linha de costa e ilhas, 

podendo estar vulnerável a ação de ventos e ondas; floresta ribeirinha, presente ao longo 
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da margem de rios e canais de drenagem, apresentando alto desenvolvimento estrutural, 

devido ao fluxo constante de água doce e aporte de nutrientes; ilhote, pequenas ilhas ou 

bancos sedimentares ao longo das baías rasas e estuários; floresta de bacia, presente em 

áreas mais internas na floresta, cortadas por canais que seguem em direção à costa; 

floresta anã ou arbustiva, que apresenta árvores com menos de 1,5m de altura, 

submetidas à baixa disponibilidade de nutrientes e/ou alta salinidade. No presente 

estudo, chamaremos a floresta anã ou arbustiva de floresta de transição (ESTRADA, 

2009), pelo fato da floresta encontrada na transição com a planície hipersalina, 

associação presente em nossa área de estudo, estar submetida a condições de rigor 

ambiental, como as descritas por LUGO & SNEDAKER (1974). De forma geral, o 

desenvolvimento estrutural e a distribuição de espécies estão associados ao aumento do 

rigor ambiental, provocado pela redução da freqüência de inundação pelas marés 

associada ao aumento da salinidade, sendo, portanto, dependente de diferenças no fluxo 

de água, entrada de nutrientes, salinidade do sedimento, e taxa de renovação de água 

(TWILLEY et al., 1986). A produção de serapilheira também pode variar entre os tipos 

fisiográficos descritos por LUGO & SNEDAKER (1974). O padrão de produção teria a 

seguinte ordem decrescente: floresta ribeirinha> floresta de franja> floresta de bacia> 

floresta anã (TWILLEY et al., 1986). Nesse contexto, para o entendimento dos padrões 

sazonais de produção de serapilheira em florestas de mangue, os fatores espaciais locais 

que influenciam a produção também devem ser considerados, já que a resposta de cada 

tipo fisiográfico aos fatores climáticos pode ser diferente dependendo das 

especificidades locais.  

Além da variação sazonal da produção em determinado ano, WOODROFFE 

(1982) indica a ocorrência de variações interanuais na produção de serapilheira. Dessa 

forma, esse autor adverte que os valores encontrados para a floresta estudada são 

válidos para aquele ano, e servem para indicar a ordem de magnitude da produção 

esperada para os anos seguintes, mas que a produção dos outros anos não será a mesma. 

Na literatura, as variações interanuais da produção de serapilheira são descritas com 

freqüência e foram explicadas como uma resposta fisiológica da vegetação às alterações 

ambientais interanuais (ALLEMAN & HESTER, 2011; WOODROFFE, 1982). Um dos 

fatores causais de tal variação é sugerido por WOODROFFE (1982), de que a produção 

de frutos pode diferir substancialmente entre os anos, afetando a produção total. 

CHAVES (2007) e ALLEMAN & HESTER (2011) concordaram, ao indicar que as 
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árvores tendem a alternar anos de relativamente maior sucesso reprodutivo com anos de 

relativamente maior crescimento vegetativo.  

Considerando separadamente os compartimentos que compõe a produção de 

serapilheira, observa-se a predominância de folhas durante a maior parte do tempo 

(TAM et al., 1998; ARREOLA-LIZÁRRAGA et al., 2004). Depois das folhas, os 

galhos e ramos aparecem como o compartimento mais expressivo, seguido dos 

propágulos, o que também ocorreu em outros estudos (FERNANDES, 1997; CHAVES, 

2001; PONTE et al., 1984).  

Diversos fatores influenciam a variabilidade sazonal e interanual da produção de 

serapilheira. A disponibilidade hídrica é considerada como um dos fatores mais 

importantes na determinação da produção de serapilheira (WILLIAMS et al., 1981; 

ARREOLA-LIZÁRRAGA et al., 2004; LOPEZ-PORTILHO & EZCURRA, 1985; 

OCHIENG & ERFTEMEIJER, 2002; WAFAR et al., 1997). Além desse fator podemos 

citar a temperatura (WILLIAMS et al., 1981; LOPEZ-PORTILHO & EZCURRA, 

1985; KRAUSS et al., 2008; WAFAR et al,. 1997) e a radiação (LOPEZ-PORTILHO 

& EZCURRA, 1985; ADAIME, 1985). Em alguns casos, a ocorrência de ventos 

também foi considerada importante (WAFAR et al., 1997; POOL et al., 1975). De 

acordo com WILLIAMS et al. (1981), THOM (1982) e ARREOLA-LIZÁRRAGA et 

al. (2004), a variabilidade interanual da produtividade sofre influência de fatores como 

nível médio do mar, temperatura do ar, fluxo de água doce, precipitação e salinidade do 

substrato. Segundo KRAUSS et al. (2008), o gradiente de estresse deve ser considerado 

ao analisar a produtividade, principalmente no caso de haver a sobreposição de diversos 

fatores que a afetem. 

Por todo o exposto, constata-se que o entendimento das variações sazonais e 

interanuais da produção de serapilheira é importante. Soma-se ao anteriormente 

apresentado, o citado por DAY (1996), para quem a ocorrência de eventos extremos 

pode ter maior influência sobre a produção de serapilheira que os momentos de 

estabilidade ou valores de média. Além disso, novos estudos sobre produção de 

serapilheira em florestas de mangue no Brasil podem contribuir para uma avaliação da 

produção de serapilheira e sua resposta aos tensores antrópicos e naturais, contribuindo 

para a conservação desse ecossistema (CHAVES, 2007).  
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III.2. Objetivo Geral 

Através deste estudo pretende-se entender os padrões sazonais e interanuais da 

produção de serapilheira da floresta de mangue de Guaratiba e os fatores que a 

controlam.  

 

III.2.1. Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a variabilidade anual (sazonalidade) da produção de serapilheira; 

2. Testar se existe diferença interanual na produção de serapilheira; 

3. Identificar os fatores que determinam essa sazonalidade. 

 

III.2.2. Hipótese de Trabalho 

Será testada a hipótese de variação sazonal e interanual da produção de 

serapilheira sofrer influência positiva da temperatura e disponilibidade hídrica e fatores 

associados.  

 

III.3. Metodologia 

III.3.1.  Materiais e Métodos 

Após estudos exploratórios, as estações de amostragem foram distribuídas ao 

longo de seis transversais em duas áreas de Guaratiba. Havendo três transversais 

perpendiculares à baía de Sepetiba (S1, S2 e S3) e três transversais perpendiculares ao 

Rio Piracão (P1, P2 e P3) (figura III.1).  



 

Figura III. 1- Manguezal de Guaratiba com as local
estações de estudo. 

As transversais acompanham o gradiente de inundação pelas marés, ou seja, vão 

desde a floresta de franja até a transição da floresta de mangue com as planícies 

hipersalinas (figura III.1).  

Entre agosto de 2008 e julho de 2009, foram estabelecidas duas transversais, 

uma perpendicular à baía de Sepetiba e uma perpendicular ao 

dessas transversais continha cinco estações de coleta, com dez cestas coletoras de 

serapilheira em cada estação. Para ambas as áreas amostradas (uma perpendicular à 

de Sepetiba e outra ao rio Piracão) havia duas estações de franja, duas estações de bacia 

e uma de transição. Nesse desenho amostral havia 50 cestas em cada área, totalizando 

100 cestas coletoras de serapilheira

A partir de agosto de 2009, foi feita uma mudança na metodologia, em que duas 

novas transversais paralelas às iniciais foram estabelecidas em cada área e o número de 

estações foi reduzido de cinco para três, assim como o nú

estação, de dez para seis. Nesse caso, todas as transversais apresentam uma estação de 
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franja, uma de bacia e uma de transição. No novo desenho amostral há 54 cestas em 

cada área, totalizando 108 cestas coletoras de serapilheira em toda a região. 

Dessa forma, ao longo de todo o período, há em cada transversal, ao menos três 

estações, distribuídas de acordo com os tipos fisiográficos identificados. Assim, no total 

temos ao menos 100 cestas coletoras distribuídas de acordo com os tipos fisiográficos e 

pelo menos três réplicas para cada tipo fisiográfico. 

Conforme recomendado por BROWN (1984), em cada estação as cestas com 

0,25m² foram dispostas em pontos fixos (figura III.2). 

 

Figura III. 2 - Cestas coletoras na franja 

O monitoramento teve duração de 48 meses, entre agosto de 2008 e julho de 

2012, com visitas mensais para a retirada do material. A serapilheira foi separada em 

sacos de acordo com a cesta. Os sacos foram identificados e levados ao laboratório, para 

serem triados, ou seja, para classificação e divisão do conteúdo em diversos 

compartimentos: folhas de Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, Laguncularia 

racemosa; frutos e propágulos de cada espécie; flores; estípulas; galhos e ramos; 

miscelânea. Após a triagem, o material foi seco em estufa a 60°C e, depois de uma 

semana, foi pesado diariamente (balança com precisão de 0.01g) até a estabilização do 

peso dos compartimentos.  O menor peso, que corresponde ao peso seco, foi incluído 

em uma planilha que reúne todos os dados referentes ao estudo. 

Para a sazonalidade, a produção dos compartimentos mais importantes (total 

folhas/total propágulos/galhos/total geral) foi organizada e analisada separadamente 

através de gráficos para cada tipo fisiográfico, entre agosto de 2008 e julho de 2012. 
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Para entender as variáveis climáticas mais importantes na determinação da 

produção de serapilheira no período amostrado, alguns dados climatológicos foram 

obtidos junto ao INMET e Geo-Rio, para a estação meteorológica da Marambaia, RJ 

A602, entre o período de agosto de 2008 e julho de 2012. As variáveis climatológicas 

foram utilizadas em regressões entre a produção média mensal de serapilheira para cada 

tipo fisiográfico (g.m-2.dia-1), sendo as variáveis: temperatura (°C), umidade relativa 

(%), precipitação (mm), radiação (KJ.m-2), vento (m.s-1), armazenamento hídrico no 

sedimento (mm) e excedente/déficit hídrico (mm). Para a precipitação, também foram 

testados os valores acumulados em dois e três meses. Para o balanço hídrico, também 

foram testadas as médias em dois e três meses. Para a obtenção da produção de cada 

tipo fisiográfico foi feita uma média das estações de cada fisionomia.  

O cálculo do balanço hídrico sequencial seguiu o método proposto por 

THORNTHWAITE e MATHER (1955), que é descrito por ESTEVAM (2013), cuja 

base de dados foi utilizada nas análises referentes a esse parâmetro climático no 

presente capítulo. Esse parâmetro consiste na quantificação da movimentação da água 

num sistema de determinada região (entradas e saídas) durante um período. Além disso, 

também se considera a quantidade líquida de água que permanece no solo (PEREIRA et 

al., 1997). A partir disso, temos o excedente e o déficit hídrico, além do 

armazenamento. 

 Conforme detalhado em ESTEVAM (2013) a elaboração do cálculo do Balanço 

Hídrico Sequencial apresenta os seguintes passos (PEREIRA et al, 1997): 

I) Aquisição dos dados de precipitação (P); 

II) Aquisição dos dados de temperatura (T); 

III) Determinação do CAD (capacidade de água disponível) do solo; 

IV) Cálculo da Evapotranspiração Potencial (ETP); 

V) Cálculo de (P-ETP), tendo-se o cuidado de manter o sinal positivo ou negativo; 

VI) Cálculo simultâneo Negativo Acumulado (NAc), que representa o Negativo 

acumulado do solo (o quanto variou negativamente) e, o Armazenamento (ARM), ou 

seja, o quanto de água encontra-se armazenado no solo; 

Para isso, deve-se considerar: 

CASO 1: Se ∑(P-ETP)anual ≥ 0 � Neste caso, ARM = CAD no último período 

da estação úmida. 

CASO 2: Se ∑(P-ETP)anual < 0, mas ∑ +(P-ETP) ≥ CAD � Igual ao caso 1. 
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CASO 3: Se ∑(P-ETP)anual < 0, mas ∑ +(P-ETP) < CAD � NAc = CAD.ln 

[(∑+(P-ETP)/CAD)/(1 - e∑ (+P-ETP)/CAD))], no último período da estação úmida. 

Após isso: 

� Se (P-ETP) < 0: Calcula-se primeiro NAc, que consiste nos valores de (P-ETP) 

negativos e, depois ARM considerando que ARM = CAD e-|NAc/CAD|; 

� Se (P-ETP) > 0: Calcula-se primeiro o ARM, considerando que ARM=ARM anterior 

+(P-ETP) e, depois o NAC, através do inverso da equação do caso anterior, ou seja, 

NAc = CAD.ln(ARM/CAD). 

VII) Cálculo da alteração da água armazenada (ALT); onde ALT = ∆ARM, ou seja, 

ALT = ARM – ARM anterior. Se ALT > 0 é porque houve reposição de água no solo, 

se ALT < 0, retirada. 

VIII) Determinação da Evapotranspiração Real (ETR), considerando para isso: 

� Se (P-ETP) < 0: ETR = P + |ALT|; 

� Se (P-ETP) > 0: ETR = ETP 

IX) Cálculo da Deficiência hídrica (DEF), ou seja, a falta de água do solo. Através da 

fórmula DEF = ETP - ETR; 

X) Cálculo do Excedente hídrico (EXC), para isso: 

� Se ARM < CAD: EXC = 0; 

� Se ARM = CAD: EXC = (P-ETP) - ALT. 

 

III.3.2. Métodos de Análise Estatística 

A produção média diária (g.m-².dia-¹)  de cada estação foi calculada através da 

média da produção das cestas localizadas na estação. A partir desse valor, foi possível 

calcular a produção média diária de cada tipo fisiográfico. 

Análises gráficas foram utilizadas para detalhar a produção de estruturas 

reprodutivas, possibilitando a identificação de possíveis padrões. Uma análise mais 

detalhada da produção de cada compartimento ao longo das transversais permitiu a 

caracterização da produção para cada compartimento ao longo do gradiente ambiental 

determinado pelas marés, possibilitando o estudo minucioso do comportamento da 

produção de cada compartimento espacialmente. 
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Regressões lineares foram utilizadas para identificar as relações entre a produção 

de serapilheira para cada tipo fisiográfico (g.m-2.dia-1) e as variáveis climáticas, sendo 

elas: temperatura (°C), umidade relativa do ar (%), precipitação (mm), radiação global 

(KJ.m-2), velocidade do vento (m.s-1) e balanço hídrico (mm). Foram consideradas 

significativas aquelas que apresentassem P <0,05. 

Para testar a variabilidade interanual, a produção média dos meses separadas de 

acordo com os anos foram comparadas através de análises de variâncias (ANOVA), 

demonstradas em BoxPlots. Os pressupostos para aplicação do teste F foram analisados 

através do teste de Komogorov-Smirnov (normalidade), considerando P<0,05. Foi feito 

o teste de Tuckey post-hoc. O programa Statistica 8 foi utilizado. 

 

III.4. Resultados e Discussão 

III.4.1 Sazonalidade e Variação Interanual da Produção Total: 

A produção média diária total (g.m-².dia-¹) entre agosto de 2008 e junho de 2012 

foi plotada no gráfico para os três tipos fisiográficos: franja, bacia e transição (figura 

III.3). 
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Figura III. 3 – Produção média diária total (g.m-².dia-¹) entre agosto de 2008 e 
junho de 2012 para os três tipos fisiográficos: franja, bacia e transição. 

Considerando a produção média diária total (g.m-².dia-¹) (figura III.3), 

observamos um padrão oscilatório sazonal, com menor produção nos meses de inverno. 

Durante esse período temos em geral a produção dentro de uma faixa de 1 e 3 g.m-².dia-

¹. Já nos meses de verão, vemos um aumento da produção, em que a faixa aumenta para 

3 a 7 g.m-².dia-¹. Assim, a produção ocorre em quatro picos durante o período 

amostrado, em que os valores são mais elevados nos meses de verão. A partir de agosto 

de 2008, a produção dos três tipos fisiográficos passa a se elevar a cada mês até alcançar 

a produção máxima de 6,92 g.m-².dia-¹ pela franja em janeiro de 2009. A partir desse 

mês, a produção volta a descer, obtendo o mínimo em junho de 2009 com 1,55 g.m-

².dia-¹ na franja. Em seguida, há um pico de produção apenas na floresta de transição 

(5,51 g.m-².dia-¹) em setembro de 2009. Também se observa um pico de produção em 

novembro de 2009 (4,97 g.m-².dia-¹), na transição. Em março de 2010, há um novo pico 

apenas pela transição (5,92 g.m-².dia-¹). A partir disso, a produção volta a cair, sendo 

mínima em agosto de 2010 na franja, com 1,43 g.m-².dia-¹. Em 2011, o valor máximo 

de produção foi menor que nos outros anos, pois obteve alta produção em janeiro, com 

4,27 g.m-².dia-¹ na transição e a produção máxima ocorreu em junho de 2011, com 4,88 

g.m-².dia-¹ na floresta de bacia. Após esse período foi detectada a menor produção do 

período de estudo (1,13 g.m-².dia-¹), que ocorreu em agosto de 2011 na franja. A 

produção máxima de 2012 ocorreu em fevereiro pela franja, com 6,21 g.m-².dia-¹. Para 
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o período estudado, a produção de serapilheira manteve o mesmo padrão em todos os 

tipos fisiográficos, com pouca variação entre eles. 

Foi testada a diferença de produção de serapilheira entre os anos para cada tipo 

fisiográfico (figuras III.4 a III.6). 
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Figura III. 4 - Gráfico plotado em caixas da produção de serapilheira (g.m².dia-1) 
da franja para os quatro anos de estudos, com início em agosto de 2008. 

 

A análise de variância da produção de serapilheira entre os diferentes anos de 

estudo demonstrou não haver diferença significativa (P=0,3629 e F=1,0910) entre 

nenhum dos anos para as florestas de franja estudadas (figura III.4). 
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Figura III. 5 – Gráfico plotado em caixas da produção de serapilheira (g.m².dia-1) 
da bacia para os quatro anos de estudos, com início em agosto de 2008. 

A análise de variância da produção de serapilheira entre os diferentes anos de 

estudo demonstrou não haver diferença significativa (P=0,5154 e F=0,7729) entre 

nenhum dos anos para as florestas de bacia estudadas (figura III.5). 
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Figura III. 6 - Gráfico plotado em caixas da produção de serapilheira (g.m².dia-1) 
da transição para os quatro anos de estudos, com início em agosto de 2008. 

A análise de variância da produção de serapilheira entre os diferentes anos de 

estudo demonstrou não haver diferença significativa (P=0,1329 e F=1,9666) entre 

nenhum dos anos para as florestas de transição estudadas (figura III.6). 

Observamos através da análise gráfica da produção total uma tendência geral de 

aumento da produção durante os meses de primavera e verão. Esse padrão foi coerente 

com alguns estudos sobre sazonalidade da produção de serapilheira em florestas de 

mangue encontrados na literatura, em que a maior produção ocorreu nos meses de verão 

(TWILLEY et al. 1986; DAY et al., 1987; ADAIME, 1985; FERNANDES, 1997; 

CHAVES, 2007; BERNINI & REZENDE, 2010). ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. 

(2004) encontraram produção unimodal com maior produção no verão, ou seja, nos 

meses de maior pluviosidade. Seguindo as mesmas tendências, CORONADO-MOLINA 

et al. (2012) mediram a produção de serapilheira em dois sistemas, um dominado por 

carbonato e outro terrígeno. Nesse estudo, foram encontrados padrões de sazonalidade 

em que a produção de serapilheira em Laguna de Terminos foi maior durante o período 

chuvoso (2,4 g.m-2.dia-1) comparados ao período seco (1,8 g.m-2.dia-1). Da mesma 

forma, no sudeste dos Everglades a produção total anual de serapilheira foi maior nas 

estações chuvosas.  
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Por outro lado, alguns autores (OCHIENG & ERFTEMEIJER 2002; 

FERNANDES, 2007) demonstram a maior produção de serapilheira nos meses de seca. 

No estudo de OCHIENG & ERFTEMEIJER (2002), por exemplo, a queda de folhas 

chegou a um máximo um mês após o pico de emergência de folhas, determinando dessa 

forma a maior produção durante o período seco. Esse fato parece evidenciar que a maior 

abscisão de folhas pode gerar menor gasto de energia da planta, reduzindo suas taxas 

fotossintéticas (FERNANDES, 2007).   

A produção encontrada por DAY et al. (1996), apresentou-se de forma bimodal, 

com um pico maior no final da estação seca e outro menor na estação chuvosa. AKÉ-

CASTILLO et al. (2006) também encontraram dois picos, um na estação seca e um na 

estação chuvosa. De forma distinta, MEHLIG (2006) não encontrou um padrão sazonal 

da produção de serapilheira, o que o autor relacionou à baixa salinidade da área de 

estudo, situada no Pará.  

WAFAR et al. (1997) realizaram estudo sobre a produção, composição 

elementar e decomposição in situ de serapilheira em manguezais na costa oeste da Índia. 

Quanto à sazonalidade, tais autores encontraram resultados similares aos descritos por 

AKÉ-CASTILLO et al. (2006). WAFAR et al. (1997) encontraram a queda da maior 

parte dos componentes, com exceção dos frutos, ocorrendo em dois picos nos períodos 

pré e pós-monções, sendo a produção reduzida durante as monções. Dessa forma, tal 

resultado sugere um controle ocasionado pelas variações na disponibilidade hídrica ao 

longo dos meses.  

OCHIENG & ERFTEMEIJER (2002) relacionaram a sazonalidade da produção 

total de serapilheira à sazonalidade dos compartimentos que a compõe, principalmente 

da emergência e queda de folhas e produção de flores e frutos. A maior emergência de 

folhas encontrada por OCHIENG & ERFTEMEIJER (2002) foi relacionada pelos 

autores à pluviosidade, que interfere na disponibilidade de água doce e de nutrientes 

(WAFAR et al., 1997), como será tratado de forma mais aprofundada nas sessões sobre 

a variação da produção dos compartimentos e sobre a  influência dos fatores ambientais 

para a produção de serapilheira (respectivamente nas seções III.4.2 e III.4.3). 

As variações temporais observadas parecem ocorrer de forma similar nos 

diferentes tipos fisiográficos em Guaratiba, pois em todos eles os meses de dezembro e 
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janeiro dos quatro anos monitorados apresentaram, de forma geral, os valores máximos 

de produção. Assim, conclui-se que os fatores importantes para a determinação da 

sazonalidade da produção de serapilheira parecem atuar em uma escala mais ampla que 

aquela determinada pelos tipos fisiográficos, como testaremos mais adiante. 

Diversos autores afirmam que a produção de serapilheira também pode diferir 

entre os anos (CHAVES, 2007; ALLEMAN & HESTER, 2011; WOODROFFE, 1982). 

Essa variação está relacionada à resposta fisiológica da vegetação às alterações 

ambientais interanuais. Os resultados de ALLEMAN & HESTER (2011) indicaram que 

a ocorrência de uma perturbação promove maior crescimento vegetativo no ano 

seguinte. Por outro lado, esse maior crescimento vegetativo é acompanhado por redução 

do esforço reprodutivo, em resposta ao balanço entre a energia alocada em crescimento 

e reprodução. No entanto, assim como descrito no estudo de BERNINI & REZENDE 

(2010), no presente estudo não foram identificadas variações interanuais da produção.  

O estudo de ALLEMAN & HESTER (2011) indica as repercussões sobre o 

crescimento e reprodução após a ocorrência de furacões. Períodos secos e a ocorrência 

de pragas, como é o caso da área analisada no presente estudo, poderiam ter o mesmo 

efeito sobre a alocação de energia, pois também consistem em perturbações. No entanto, 

tais perturbações não levaram a variações interanuais de produção de serapilheira no 

presente estudo. Em comparação aos fatores apontados na literatura, é possível que as 

perturbações da área de estudo sejam de baixa intensidade. Outra diferença importante 

quanto ao tipo de distúrbio refere-se ao tempo de exposição, pois na área de estudo os 

distúrbios citados estão presentes por um período maior, chegando a ser maior que um 

ano, como é o caso da herbivoria pelas lagartas. Esses são os principais motivos que 

podem ter levado a não detecção de variações interanuais na área de estudo. 

WOODROFFE (1982) já indicava a ocorrência de variações interanuais na 

produção de serapilheira, sugerindo, em particular, dois fatores causais para essa 

variação. Em primeiro lugar, o autor diz que a produção de frutos por cada árvore pode 

diferir substancialmente entre os anos; em segundo lugar, ressalta a possibilidade de que 

a queda da serapilheira durante as tempestades levasse a capturas singularmente 

elevadas, podendo contribuir desproporcionalmente aos totais anuais. 
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De certa forma, ALLEMAN & HESTER (2011) confirmam o primeiro ponto 

levantado por WOODROFFE (1982). Tais autores, em estudo sobre Avicennia 

germinans na costa da Louisiana, perceberam que em determinado ano a média de 

produção de propágulos dobrou, enquanto a altura e a área de copa das árvores 

aumentaram pouco. Já no ano seguinte as tendências foram opostas: a produção de 

propágulos aumentou ligeiramente, enquanto a altura e área de copa das árvores 

aumentaram significativamente. Devido ao fato dos maiores aumentos interanuais no 

crescimento vegetativo e reprodução não co-ocorrerem no mesmo ano, os autores 

argumentam que o balanço entre crescimento vegetativo e reprodução é evidente ao 

nível da população, em uma escala interanual da alocação de energia. Assim, parece que 

as árvores de A. germinans podem alternar anos de relativamente maior sucesso 

reprodutivo com anos de relativamente maior crescimento vegetativo. Esse fenômeno 

também foi observado por SOARES (1997) para Rhizophora mangle em Guaratiba-RJ, 

Bertioga-SP e Cananéia-SP. Esse autor indica que pode ocorrer uma produção elevada 

de propágulos em uma árvore e não ocorrer em outro indivíduo do mesmo tamanho na 

mesma região.  

A variação da produtividade é descrita por THOM (1982) como uma resposta a 

alterações de determinados fatores ambientais, como temperatura do ar, fluxo de água 

doce, precipitação e salinidade do substrato. Além desses fatores, WODROFFE (1982) 

inclui a ocorrência de tempestades e coloca as variações na produção de frutos como o 

principal fator de resposta a tais variações ambientais.  

 

III.4.2 Variação da Produção entre os compartimentos: 

A produção dos compartimentos considerados mais importantes (total de folhas; 

total de propágulos; galhos e ramos e total geral) foi avaliada quanto à sua sazonalidade 

nos três tipos fisiográficos, franja (figura III.7), bacia (figura III.8)  e transição (figura 

III.9).  
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Figura III. 7 – Produção média diária de folhas, propágulos, galhos e ramos e total 
(g.m-².dia-¹) entre agosto de 2008 e junho de 2012 para as estações de franja. 

Como pode ser observado no gráfico da produção média diária (g.m-².dia-¹) da 

franja (figura III.7), há uma tendência geral para o aumento da produção de serapilheira 

durante os meses de primavera e verão, conforme discutido anteriormente. A partir de 

outubro de 2008, a produção total se eleva até alcançar a produção máxima de 6,21 g.m-

².dia-¹ em fevereiro de 2009. O pico de produção observado nesse período se deu pela 

sobreposição da alta produção de propágulos (1,95 g.m-².dia-¹) e folhas (3,25 g.m-².dia-

¹). A partir desse mês, a produção total se reduz, obtendo o mínimo em junho de 2009 

com 1,71 g.m-².dia-¹. Em seguida, a maior produção se deu em janeiro de 2010 (4,91 

g.m-².dia-¹), também pela alta contribuição de folhas (2,37 g.m-².dia-¹) e propágulos 

(1,09 g.m-².dia-¹). Em agosto de 2010, observa-se redução da produção (1,43 g.m-².dia-

¹). De forma geral, a partir de meados de 2010, a produção total torna-se menor, apesar 

de manter o mesmo padrão de picos de produção. Essa redução ocorre em função da 

menor produção de folhas, principalmente. Em fevereiro de 2011, há um novo pico 

(3,95 g.m-².dia-¹) que se repete com menor intensidade (3,71 g.m-².dia-¹)  em junho de 

2011. No entanto, esses dois picos apresentam causas diferentes. Enquanto o pico de 

fevereiro é guiado por folhas (1,92 g.m-².dia-¹) e propágulos (0,93 g.m-².dia-¹), em 

junho a maior contribuição é dos galhos e ramos (2,14 g.m-².dia-¹). A partir disso, a 

produção volta a cair, sendo mínima em agosto de 2011 (1,13 g.m-².dia-¹). A produção 

máxima de 2012 ocorreu em fevereiro, com 6,21 g.m-².dia-¹. Nesse período, a maior 
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contribuição foi por parte dos propágulos (3,51 g.m-².dia-¹) e folhas (2,11 g.m-².dia-¹). 

Assim, de maneira geral, o padrão de produção total é guiado principalmente pelas 

folhas, que contribuem com a maior parte da produção total. A produção por parte desse 

compartimento só é ultrapassada pelos galhos em junho de 2011 (2,14 g.m-².dia-¹) e 

pelos propágulos em fevereiro de 2012 (3,51 g.m-².dia-¹). 

 

Figura III. 8 – Produção média diária de folhas, propágulos, galhos e ramos e total 
(g.m-².dia-¹) entre agosto de 2008 e junho de 2012 para as estações de bacia. 

O gráfico da produção média diária (g.m-².dia-¹) da bacia (figura III.8) também 

demonstra tendências de aumento da produção de serapilheira durante os meses de 

primavera e verão. A partir de agosto de 2008, a produção total se eleva, alcançando a 

produção máxima de 4,75 g.m-².dia-¹ em janeiro de 2009 principalmente pela 

contribuição das folhas (2,92 g.m-².dia-¹). Posteriormente, a produção total se reduz, até 

o mínimo de 1,37 g.m-².dia-¹em junho de 2009. Em seguida, a maior produção se deu 

em novembro de 2009 (4,19 g.m-².dia-¹), guiada principalmente pelas folhas (3,26 g.m-

².dia-¹). Em agosto de 2010, observa-se redução da produção (1,74 g.m-².dia-¹). Assim 

como observado para a franja, a redução ocorre em função da menor produção de folhas 

a partir desse período.  Em fevereiro de 2011, há um novo pico (3,91 g.m-².dia-¹) que se 

repete em junho de 2011 com menor intensidade (4,88 g.m-².dia-¹) . Assim como na 

franja, o pico de fevereiro apresenta maior contribuição pelas folhas (1,91 g.m-².dia-¹) e, 

em menor proporção, pelos propágulos (0,43 g.m-².dia-¹). Em junho, a maior 

0

1

2

3

4

5

6

7

ag
o/

08

ou
t/

08

d
ez

/0
8

fe
v/

09

ab
r/

09

ju
n/

09

ag
o/

09

ou
t/

09

d
ez

/0
9

fe
v/

10

ab
r/

10

ju
n/

10

ag
o/

10

ou
t/

10

d
ez

/1
0

fe
v/

11

ab
r/

11

ju
n/

11

ag
o/

11

ou
t/

11

d
ez

/1
1

fe
v/

12

ab
r/

12

ju
n/

12P
ro

du
çã

o 
M

éd
ia

D
iá

ri
a 

 (g
.m

-²
.d

ia
-¹

)

Meses

Bacia

Folhas Propágulos Galhos e Ramos Total Geral



 

94 

 

contribuição é dos galhos e ramos (3,17 g.m-².dia-¹), que chega a ultrapassar a produção 

das folhas. Depois desse pico, a menor produção de todo o período estudado é obtida 

em agosto de 2011 (1,35 g.m-².dia-¹). Alta produção foi obtida novamente em fevereiro 

de 2012, com 4,81 g.m-².dia-¹, com alta contribuição de folhas (2,48 g.m-².dia-¹) 

associada à maior contribuição por propágulos (1,65 g.m-².dia-¹) do período estudado 

para esse tipo fisiográfico. Assim como na franja, o padrão de produção total é guiado 

pelas folhas, principalmente, com eventuais contribuições importantes de propágulos e 

galhos. A produção por parte das folhas é ultrapassada apenas pelos galhos em junho de 

2011, chegando a 3,17 g.m-².dia-¹. 

 

Figura III. 9 – Produção média diária de folhas, propágulos, galhos e ramos e total 
(g.m-².dia-¹) entre agosto de 2008 e junho de 2012 para as estações de transição. 

A mesma tendência de aumento da produção de serapilheira durante os meses de 

primavera e verão é observada para a transição (figura III.9). A partir do início do 

monitoramento, há o aumento da produção total, alcançando o máximo de 5,87 g.m-

².dia-¹ em fevereiro de 2009, quando há alta contribuição por folhas (3,88 g.m-².dia-¹). 

Com a posterior redução da produção total, temos o mínimo em junho de 2009 com 

1,57 g.m-².dia-¹. Em seguida, há dois picos, em setembro de 2009 (5,51 g.m-².dia-¹) e 

em março de 2010 (5,92 g.m-².dia-¹). O pico de produção observado em setembro de 

2009 se deu pela alta produção de galhos e ramos (3,58 g.m-².dia-¹). Já a alta produção 

do período seguinte, ocorreu pela alta produção de folhas (3,12 g.m-².dia-¹). Conforme 
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ocorre nos outros tipos fisiográficos, a partir de junho de 2010, observa-se redução da 

produção (1,52 g.m-².dia-¹), devido a menor produção de folhas, principalmente. Em 

janeiro de 2011, há um novo pico (4,28 g.m-².dia-¹), devido à contribuição por folhas 

(2,13 g.m-².dia-¹), que se repete com menor intensidade (3,64 g.m-².dia-¹)  em junho de 

2011, quando há alta produção de galhos (1,60 g.m-².dia-¹). A partir disso, a produção 

volta a cair, sendo mínima em agosto de 2011 (1,45 g.m-².dia-¹). A produção máxima de 

2012 ocorreu em março, com 3,75 g.m-².dia-¹, quando a produção de folhas (1,51 g.m-

².dia-¹) se somou à alta produção de propágulos (1,72 g.m-².dia-¹). Assim, na transição a 

produção total também é guiada principalmente pelas folhas, com algumas 

contribuições pontuais dos galhos e ramos e dos propágulos. A produção de galhos 

supera a das folhas em setembro de 2009 (3,56 g.m-².dia-¹), e com menor intensidade 

em junho de 2011 (1,60 g.m-².dia-¹) e junho de 2012 (1,50 g.m-².dia-¹). Em março de 

2012, a produção de folhas é superada pela de propágulos (1,72 g.m-².dia-¹). 

Outros autores encontraram contribuição percentual por compartimentos similar 

ao relatado no presente estudo (FLORES-VERDUGO  et al., 1987; ARREOLA-

LIZÁRRAGA et al,. 2004; FERNANDES, 1997; CHAVES, 2007; PONTE et al., 

1984), em que o compartimento das folhas foi o mais produtivo para os três tipos 

fisiográficos durante a maioria dos meses monitorados, seguidas de galhos e por último 

as partes reprodutivas, que incluíam flores e propágulos. As folhas apresentaram maior 

produção nos meses de verão, mesmo período em que se concentra a produção de 

propágulos em todas as estações estudadas. 

Analisando separadamente a produção dos compartimentos, observamos a 

predominância de folhas durante a maior parte do tempo, assim como encontrado por 

TAM et al. (1998), ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004), CHAVES (2007) e 

FERNANDES (1997), AKÉ-CASTILLO et al. (2006). Pode-se destacar o estudo de 

DAY et al. (1996), em que a contribuição pelas folhas chega a 95%. Especificamente no 

estudo de AKÉ-CASTILLO et al. (2006), apesar do maior pico de produção total ter 

ocorrido durante a estação chuvosa, o pico de maior produção de folhas ocorreu na 

estação seca. 

No presente estudo, a queda de folhas ocorreu durante todo o ano, sendo a 

principal contribuinte para a produção total, com ênfase nos meses de verão, quando a 

pluviosidade mais elevada tende a reduzir o estresse salino e hídrico, levando a 
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condições mais favoráveis e possibilitando a substituição das folhas velhas por novas 

POOL et al., 1975; WOODROFFE et al., 1988; LEE, 1989). De acordo com ADAIME 

(1985), o aumento da incidência solar nesse período também levaria ao aumento da 

produção de tecidos fotossintéticos pela floresta e consequente eliminação das folhas 

velhas e com mais toxinas, aumentando assim a queda de folhas.  

OCHIENG & ERFTEMEIJER (2002) também demonstraram a sazonalidade na 

emergência de folhas, queda de folhas, e produção de flores e frutos de Avicennia 

marina. Nesse estudo, a produção de folhas é máxima quando condições ideais são 

criadas pelo alto escoamento de água doce, baixa evapotranspiração e redução do 

estresse causado pela salinidade.  

Depois das folhas, temos galhos e ramos como o compartimento mais 

expressivo, seguido dos propágulos. Tais resultados também estão de acordo com o 

encontrado por outros autores (FERNANDES, 1997; CHAVES, 2007; PONTE et al., 

1984).  

Conforme apresentado, de forma geral, as folhas representam o compartimento 

de maior produção no presente estudo. No entanto, em alguns momentos a produção de 

galhos e ramos e de propágulos leva a uma exceção a esse padrão. Para todos os tipos 

fisiográficos, durante os meses de fevereiro ou março a produção de propágulos fica 

muito próxima à produção das folhas, tornando esse compartimento o principal 

contribuinte para o peso total. Esse padrão é ainda mais evidente em fevereiro de 2012 

para todos os tipos fisiográficos, com destaque para a franja.  

A produção concentrada em poucos meses também pode ser observada para os 

galhos e ramos. Para todos os tipos fisiográficos, em determinados anos entre o inverno 

e início da primavera, a produção de galhos e ramos fica muito próxima ou chega a 

ultrapassar a das folhas, como foi o caso da produção em setembro de 2009 pela 

transição ou em junho de 2011 para os três tipos fisiográficos. 

De forma similar, ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004) encontraram 

produção de folhas ocorrendo o ano todo, enquanto galhos, flores e propágulos foram 

observados no verão apenas, quando foi observada maior pluviosidade.  
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Os resultados de FERNANDES et al. (2007) indicaram que a produção de flores 

e folhas apresentou padrão similar ao longo dos quatro anos de estudo, havendo um 

sincronismo com a estação seca. Já a produção dos propágulos foi maior nos meses 

chuvosos. Esse padrão evidencia um balanço de alocação de energia, em que o 

investimento feito na produção de flores e posteriormente propágulos torna a energia 

indisponível para as folhas, o que pode ser evidenciado pela maior abscisão foliar no 

período seco, descrito pelos autores como uma economia de energia necessária.  

Na literatura há relatos sobre a diferenciação entre os períodos de produção de 

cada compartimento. No estudo realizado por BERNINI & REZENDE (2010) no 

manguezal do estuário do Rio Paraíba do Sul, a maior incidência de flores foi registrada 

na estação chuvosa. A maior produção de frutos ocorreu entre o final da estação 

chuvosa e início da estação seca para L. racemosa e na estação chuvosa nas florestas de 

A. germinans e R. mangle. A maior queda de flores e frutos nas estações chuvosas pode 

refletir uma adaptação ao ambiente inundado, através da sincronia entre a dispersão de 

estruturas reprodutivas e momentos em que os níveis de água são mais favoráveis 

(JIMENEZ & SAUTER, 1991). FERNANDES et al. (2007) encontraram padrão oposto 

entre folhas e propágulos. Esses autores explicaram que enquanto as folhas 

apresentaram maior produção nos meses de seca, o padrão identificado para a produção 

de frutos foi oposto, apresentando sincronia com o período chuvoso, o que pode 

propiciar a dispersão dos propágulos e sementes das espécies de mangue por hidrocoria.  

A alta produção de propágulos no período de chuva, encontrada por 

FERNANDES et al. (2007), é observada por outros autores (MEHLIG, 2006; WAFAR, 

1997 e POOL, 1975). De forma geral, essa tendência relaciona-se à alta demanda 

energética para a produção das estruturas reprodutivas, que se torna mais favorável em 

períodos de menor estresse hídrico (POOL, 1975). O estudo de MEHLIG (2006) indica 

que a produção de flores é aparentemente favorecida pela baixa salinidade do solo 

durante a estação chuvosa, pois durante a estação seca, o número de botões florais e 

flores na serapilheira diminuiu. Além disso, grande parte dos botões florais formados 

entre o final da estação chuvosa e o início da estação seca não chegou à antese, 

prejudicando assim a formação completa das flores. Dessa forma, tais autores 

esclarecem que mesmo que os botões sejam formados e contribuam para a produção de 

serapilheira, pode haver um efeito do aumento da salinidade no solo para a reprodução 



 

98 

 

durante o período de seca. Os autores indicam que a quantidade de propágulos maduros 

coletados durante a estação seca foi insignificante, confirmando as conclusões tiradas 

sobre como a seca intensa pode prejudicar o desenvolvimento dos compartimentos 

reprodutivos nas etapas posteriores. 

Essas informações sobre o efeito da seca são coerentes com a observação de 

WAFAR (1997) e com a explicação de POOL (1975), que relacionam a maior produção 

nos meses de verão à pluviosidade, fator que interfere na disponibilidade de água doce e 

de nutrientes. Dessa forma, haveria mais recursos disponíveis para serem alocados na 

reprodução. No entanto, a observação de tal estrutura na serapilheira indica que sua 

produção esteve relacionada à alta disponibilidade de chuva no ano anterior, já que sua 

produção depende desse recurso também nos períodos de floração e frutificação. Além 

disso, pode-se observar que cada espécie apresenta suas particularidades no que diz 

respeito à produção de propágulos. FERNANDES (1997) mostra em seu estudo sobre L. 

racemosa a descontinuidade da produção ao longo do ano, quando durante alguns meses 

do ano itens como flor e posteriormente frutos não são registrados. O mesmo padrão de 

produção descontínua também foi observado por CARVALHO (2002), no seu estudo 

realizado com R. mangle e Avicennia germinans na península de Bragança (Pará). No 

estudo de WAFAR et al. (1997), a amostragem de flores e frutos na serapilheira ficou 

restrita a determinada época do ano e galhos não foram muito representativos.  

Conforme descrito anteriormente na sessão sobre a variação interanual da 

produção de serapilheira (III.4.1.), ALLEMAN & HESTER (2011) argumentam que as 

árvores podem alternar anos de relativamente maior sucesso reprodutivo com anos de 

relativamente maior crescimento vegetativo. No entanto, ao acompanhar a produção de 

serapilheira pelos compartimentos, tal alternância entre a queda de compartimentos 

vegetativos e reprodutivos não foi observada para a área de estudo ao longo desses 

quatro anos.  

À partir de 2010, pode-se observar uma menor produção de folhas quando 

comparada aos anos anteriores para todos os tipos fisiográficos, ou seja, ainda que o 

padrão cíclico se mantenha, os picos são mais reduzidos. Essa tendência de alteração 

dos valores de produção pode estar associada à herbivoria das lagartas, relatada no 

capítulo II. Conforme descrito, o compartimento das folhas é o principal contribuinte 
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para a produção de serapilheira. Com a herbivoria desse compartimento, a produção 

total de serapilheira é reduzida.   

Conforme indicado pelos autores citados, todos os compartimentos da 

serapilheira, e consequentemente a produção total, dependem das condições climáticas 

no período de produção da serapilheira. A seguir, a influência de fatores climáticos 

sobre a produção da serapilheira é analisada na área de estudo do presente trabalho 

(sessão III.4.3). 

 

III.4.3 A Influência do Clima Sobre a Produção: 

A seguir, é apresentado graficamente o balanço hídrico seqüencial de Guaratiba 

entre os anos de 1985 e 2012 (figura III.10). Em seguida, esse parâmetro foi detalhado 

para o período  de 2008 a 2012 (figura III.11), facilitando sua comparação com a 

produção de serapilheira (figura III.12). 
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Figura III. 10 - Balanço hídrico sequencial da região de Guaratiba a partir de dados adquiridos da Estação Meteorológica da Marambaia (Rio de Janeiro – RJ) entre janeiro de 1985 e julho de 2012. 
EXC=Excedente de água no solo; DEF=Déficit; ARM=Armazenamento. Adaptado de ESTEVAM (2013). 
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Figura III. 11 - Balanço hídrico sequencial da região de Guaratiba a partir de dados adquiridos da Estação Meteorológica da Marambaia (Rio de Janeiro – RJ) entre agosto de 2008 e julho de 2012. 
EXC=Excedente de água no solo; DEF=Déficit; ARM=Armazenamento. Adaptado de ESTEVAM (2013). 

 

 

Figura III. 12 - Produção média diária total (g.m-².dia-¹) entre agosto de 2008 e junho de 2012 para os três tipos fisiográficos: franja, bacia e transição.
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A análise gráfica do Balanço Hídrico Climatológico Sequencial (figuras III.10 e 

II.11) demonstra que a maior parte do período entre 1985 e 2012 é de alternância de 

períodos de excedente e períodos de déficit hídrico. Em geral, há meses consecutivos 

com deficiência, com posterior abastecimento momentâneo do reservatório de água, 

seguidos por poucos meses com excedente hídrico.  

No início do monitoramento, em 1985, há excedente hídrico, mas a partir desse 

período, o armazenamento é reduzido e inicia-se um período de deficiência hídrica que 

se estende até o final de 1986. Os anos de 1987 e 1988 apresentam momentos de 

excedente hídrico. A partir do final de 1988 até julho de 1992 há um longo período de 

deficiência hídrica na região, com apenas dois momentos onde há armazenamento de 

água. Há então armazenamento, diminuindo a deficiência hídrica neste período e 

levando a momentos de excedente hídrico. O período entre 1993 e 1998 é 

predominantemente de déficit, entretanto são notados momentos em que há 

armazenamento e até pequeno excedente. O maior valor de déficit foi registrado para 

1994, enquanto 1998 representa os maiores picos de excesso hídrico do monitoramento. 

Então, tem início um longo período de deficiência hídrica. Observa-se excedente hídrico 

nos anos de 2003 e 2004. Após esses anos, o período é caracterizado por um défcit que 

se estende até 2007, quando se observa aumento do excedente hídrico para a região.  

A partir de outubro de 2007 inicia-se um período que é caracterizado pela 

manutenção da capacidade de armazenamento em níveis elevados (sempre acima de 40 

mm) e redução da deficiência hídrica e muitos momentos com excedente, como entre 

novembro de 2008 e janeiro de 2009, julho de 2009, dezembro de 2009, abril de 2010, 

julho de 2010, e maio de 2011. Em dezembro de 2009 ocorre o terceiro maior pico de 

excedente hídrico de todo o período de monitoramento (154,4 mm). Este período se 

prolonga até setembro de 2010, quando há redução do armazenamento em fevereiro de 

2011 e posteriormente o armazenamento é retomado aos patamares elevados do período 

anterior. Durante o período descrito, três momentos de déficit hídrico são notáveis: 

fevereiro de 2011 (92,5 mm); julho a setembro de 2011 e fevereiro a abril de 2012. 

A produção de serapilheira ocorre em quatro picos durante o período amostrado, 

em que os valores são mais elevados nos meses de verão (figura III.12), segundo o 

padrão sazonal já discutido anteriormente. A partir de agosto de 2008, a produção passa 

a se elevar a cada mês até alcançar a produção máxima em janeiro de 2009. A partir 
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desse mês, a produção volta a descer. Em seguida, há um pico de produção em setembro 

e novembro de 2009 e em março de 2010. A partir disso, a produção volta a cair, sendo 

mínima em agosto de 2010. Em 2011, houve dois picos, um menor em janeiro e outro 

em junho. Após esse período foi detectada a menor produção do período de estudo em 

agosto de 2011 

A comparação gráfica entre o balanço hídrico seqüencial e a produção de 

serapilheira apresenta alguns pontos importantes. Nota-se pontos de compatibilidade, 

como a ocorrência de alta produção nos dois primeiros verões estudados, 2009 e 2010, 

compatíveis com períodos de alta disponibilidade hídrica. Apesar de haver um padrão 

geral de maior produção de serapilheira nos meses de verão, há meses de verão em que 

o balanço hídrico não se apresenta de forma positiva, como o início dos anos de 2011 e 

2012. Nesse período, o início de 2011 é um período de baixa produção quando 

comparada aos outros anos. Isso pode estar relacionado ao déficit hídrico, que foi o 

maior do período entre 2008 e 2012, maior até mesmo que os períodos de inverno 

analisados nessa etapa. Em seguida a esse período, há um excedente hídrico em maio de 

2011, período compatível com a alta produção de serapilheira em junho. Assim, há 

picos de produção que parecem estar relacionados ao balanço hídrico, mas por outro 

lado, há uma tendência geral que não é guiada apenas por esse parâmetro, já que em 

alguns períodos a produção de serapilheira não pode ser explicada pelo balanço hídrico 

apenas. Dessa forma, a produção depende de outros fatores como a radiação, a 

temperatura e biologia das espécies. 

Para entender as variáveis climáticas mais importantes na determinação da 

produção de serapilheira no período amostrado, foram feitas regressões. Os dados 

utilizados são apresentados na tabela do Anexo III.1. A seguir, os resultados de cada 

tipo fisiográfico são apresentados de acordo com as variáveis (figuras III.13 a III.39). 

A seguir, são apresentados os resultados das regressões entre a produção de 

serapilheira (g.m-2.dia-1) e a temperatura (ºC) (figuras III.13 a III.15).  
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Figura III. 13 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e a temperatura média do ar. 

A regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) e a 

temperatura (°C), foi significativa, com P < 0,001. A relação foi positiva (figura III.13). 

 

Figura III. 14 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e a temperatura média do ar. 

A regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-2.dia-1) e a 

temperatura (°C) foi significativa, com P < 0,001. Tal relação foi positiva. (figura 

III.14). 
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Figura III. 15 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e a temperatura média do ar. 

A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a 

temperatura (°C) apresentou resultados significativos (P < 0,001) e relação positiva 

(figura III.15). 
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positiva em todos os casos, indicando que altas temperaturas favorecem a maior 

produção, que se dá no verão na área de estudo conforme demonstrado anteriormente. 

Para esse parâmetro, o melhor ajuste ocorreu na transição.  

A seguir, são apresentados os resultados das regressões entre a produção de 

serapilheira (g.m-2.dia-1) e a umidade relativa do ar (mm) (figuras III.16 a III.18).  
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Figura III. 16 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e a umidade relativa do ar. 

Já a regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) e a umidade 

relativa do ar (%), não foi significativa, com p = 0,240. A tendência dessa relação foi 

positiva (figura III.16). 

 

Figura III. 17 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e a umidade relativa do ar. 
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De forma similar, a regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-

2.dia-1) e a umidade (%) não foi significativa (P = 0,419). A tendência dessa relação foi 

positiva (figura III.17). 

 

Figura III. 18- Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e a umidade relativa do ar. 

A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a 

umidade (%) não apresentou resultados significativos (P = 0,089), com tendência de 

relação positiva (figura III.18). 
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Figura III. 19 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e a velocidade do vento. 

A regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) e a 

velocidade do vento (m.s-1) não foi significativa (P = 0,170), com tendência de relação 

negativa (figura III.19). 

 

Figura III. 20 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
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A regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-2.dia-1) e a velocidade 

do vento (m.s-1) apresentou resultados não-significativos (P = 0,168), com tendência de 

relação negativa (figura III.20). 

 

Figura III. 21 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e a velocidade do vento. 
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de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a velocidade do vento (m.s-1) apresentou 

resultados significativos (P = 0,007), com relação negativa (figura III.21). 
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Figura III. 22 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e a precipitação mensal. 

Entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) e a precipitação mensal 

(mm), a regressão não foi significativa (P = 0,187). A tendência dessa relação é positiva  

(figura III.22). 

 

 

Figura III. 23 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e a precipitação acumulada de 3 meses. 
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Entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) e a precipitação 

acumulada (mm), a regressão foi significativa (P = 0,0165). Essa relação foi positiva 

(figura III.23). 

 

Figura III. 24 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e a precipitação mensal. 
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0,017), com relação positiva (figura III.24). 
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Figura III. 25 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e a precipitação acumulada de 3 meses. 

A regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-2.dia-1) e a 

precipitação acumulada (mm) foi significativa (P = 0,002) com relação positiva (figura 

III.25). 

 

 

Figura III. 26 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e a precipitação mensal. 
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A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a 

precipitação mensal (mm) apresentou resultados significativos (P < 0,001). A relação 

foi positiva (figura III.26). 

 

Figura III. 27 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e a precipitação acumulada de 3 meses. 

A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a 

precipitação acumulada (mm) apresentou resultados significativos (P < 0,001). Essa 

relação foi positiva (figura III.27). 
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significativa para a franja, mas foi significativa para a bacia e transição. Considerando a 

correlação entre a precipitação acumulada em 3 meses e a produção de serapilheira, os 

resultados foram significativos para os três tipos fisiográficos, franja, bacia e transição.  

A relação entre os dois parâmetros é positiva em todos os casos, indicando que a maior 

pluviosidade favorece a produção de serapilheira para a bacia e transição.  

A seguir, são apresentados os resultados das regressões entre a produção de 

serapilheira (g.m-2.dia-1) e a radiação (KJ.m-²) (figuras III.28 a III.30).  
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Figura III. 28 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e a radiação. 

A regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) e a radiação 

(KJ.m-2) foi significativa (P = 0,003) com relação positiva (figura III.28). 

 

Figura III. 29 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e a radiação. 
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Para a regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-2.dia-1) e a 

radiação (KJ.m-2), também foram encontrados resultados significativos (P = 0,003). 

Essa relação foi positiva (figura III.29). 

 

Figura III. 30 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e a radiação. 

A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a 

radiação (KJ.m-2) apresentou resultados significativos (P < 0,001). Essa relação foi 

positiva (figura III.30). 

A radiação apresentou regressão significativa com a produção de serapilheira 
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é positiva, indicando que a radiação favorece a produção de serapilheira.  

A seguir, são apresentados os resultados das regressões entre a produção de 

serapilheira (g.m-2.dia-1) e o armazenamento hídrico no sedimento (mm) (figuras III.31 a 

III.33). Para cada tipo fisiográfico é apresentada a regressão com a média do 

armazenamento hídrico dos três últimos meses associada à produção de serapilheira, 

pois esses foram os melhores resultados para esse parâmetro. 
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Figura III. 31- Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e o armazenamento em 3 meses. 

Os resultado da regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) 

e a média do armazenamento hídrico (mm) não foi significativo (P = 0,604) com 

tendência de relação positiva (figura III.31). 

 

 

Figura III. 32 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e o armazenamento em 3 meses. 
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Os resultado da regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) 

e a média do armazenamento hídrico (mm) não foi significativo (P = 0,448) com 

tendência de relação positiva (figura III.31). 

 

Figura III. 33 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e o armazenamento em 3 meses. 
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e a média do armazenamento hídrico (mm) não foi significativo (P = 0,707) com 

tendência de relação positiva (figura III.31). 
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excedente/déficit hídrico nos três últimos meses associada à produção de serapilheira. 
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Figura III. 34 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e o balanço hídrico mensal. 

Os resultado da regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-2.dia-1) 

e o balanço hídrico mensal (mm) não foi significativo (P = 0,557) com tendência de 

relação negativa (figura III.34). 

 
Figura III. 35 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de franja e o balanço hídrico dos três últimos meses. 
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 Já os resultados da regressão entre a produção de serapilheira da franja (g.m-

2.dia-1) e a média do balanço hídrico nos três últimos meses (mm) também não foi 

significativo (P = 0,4994), mas a tendência é de relação positiva (figura III.35). 

 

Figura III. 36 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e o balanço hídrico mensal. 

A regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-2.dia-1) e balanço 

hídrico mensal apresentou resultados não-significativos (P = 0,749) com tendência de 

relação positiva (figura III.36). 
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Figura III. 37 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de bacia e o balanço hídrico dos três últimos meses. 

A regressão entre a produção de serapilheira da bacia (g.m-2.dia-1) e a média do 

balanço hídrico  nos três meses anteriores apresentou resultados não-significativos (P = 

0,2353) com tendência de relação positiva (figura III.37). 

 

Figura III. 38 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e o balanço hídrico mensal. 
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A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e o 

balanço hídrico mensal apresentou resultados não significativos (P = 0,361) com 

tendência de relação positiva (figura III.38). 

 

Figura III. 39 - Regressão entre a produção total média de serapilheira das 
florestas de transição e o balanço hídrico dos três últimos meses. 

A regressão entre a produção de serapilheira da transição (g.m-2.dia-1) e a média 

do balanço hídrico nos três meses anteriores apresentou resultados não significativos (P 

= 0, 1357) com tendência de relação positiva (figura III.39). 
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a franja, a regressão múltipla entre a produção de serapilheira (g.m-2.dia-1) e a 

temperatura (°C) e precipitação acumulada (mm) apresentou resultados significativos (P 

< 0,0001). As tendências são positivas, com a seguinte equação: Produção de 

serapilheira = - 6,24808 - 0,00048  * Precipitação + 0,40122 * Temperatura. O R² foi de 

0,4659 e o F foi de 19,625. Para a bacia, a regressão múltipla entre a produção de 

serapilheira (g.m-2.dia-1), temperatura (°C) e precipitação (mm) apresentou resultados 

significativos (P < 0,0001). As tendências são positivas, com a seguinte equação: 

Produção de serapilheira = - 3,03906 + 0,00102 * Precipitação + 0,24207* 

Temperatura. O R² foi de 0,3994 e o F foi de 14,961. Para a transição, a regressão 

múltipla entre a produção de serapilheira (g.m-2.dia-1), temperatura (°C) e precipitação 

(mm) apresentou resultados significativos (P < 0,0001). As tendências são positivas, 

com a seguinte equação: Produção de serapilheira = - 4,97482 + 0,00172 * Precipitação 

+ 0,32458* Temperatura. O R² foi de 0,5452 e o F foi de 26,967.  

Os resultados das regressões entre produção de serapilheira (g.m-2.dia-1) com as 

variáveis climáticas mostram relação significativa com a temperatura em todos os tipos 

fisiográficos; assim como com a radiação. Com a precipitação mensal, as regressões 

com a produção de serapilheira foram significativas na bacia e na transição. Já a relação 

entre a precipitação acumulada e a produção de serapilheira apresentou resultados 

significativos e relação também positiva. Apenas na transição a regressão foi 

significativa com o vento, mas com relação negativa. 

De maneira geral, esses mesmos fatores são descritos como relacionados à 

produção de serapilheira na literatura. WILLIAMS et al. (1981) indicaram que os 

principais fatores que influenciam a variabilidade interanual em seu estudo sobre a 

produtividade de mangue a longo prazo seriam: a temperatura do ar, o fluxo do rio, a 

precipitação total e a salinidade água intersticial. Apesar de não ter sido detectada 

diferença interanual no presente estudo, tais fatores devem ser considerados para a 

variabilidade sazonal da produção de serapilheira. 

WAFAR et al. (1997) modelaram a produção de serapilheira utilizando seis 

parâmetros ambientais: temperatura; precipitação; velocidade do vento; radiação solar 

incidente; umidade relativa e taxa de evaporação. Através de um programa de 

computador, calculou-se a queda de serapilheira das derivadas da equação, relacionando 

aos parâmetros ambientais. Para tal estudo, o vento e a pluviosidade foram os melhores 
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preditores, além da temperatura para uma das espécies. Em estudo no Quênia, foi 

demonstrado que o momento da floração de A. marina, que atingiu o pico na estação 

seca durante o estudo, não estava relacionado a fatores ambientais locais, tais como 

precipitação, evaporação, salinidade, e disponibilidade de nutrientes (OCHIENG & 

ERFTEMEIJER, 2002). Os autores concluíram que os fatores como comprimento do 

dia e temperatura eram mais importantes para a determinação da sazonalidade da 

produção de serapilheira.  

DAY et al. (1996) tiveram como objetivos descrever os padrões espaciais e 

sazonais, e determinar a influência dos seguintes fatores ambientais: salinidade, 

precipitação, temperatura. Tais autores analisaram a variação espacial e temporal da 

produção primária líquida aérea em três zonas de bacia e franja, e em todas as zonas foi 

identificada a variação sazonal. Os padrões de longo prazo na salinidade, a precipitação 

e a temperatura explicaram 74% da variação na produção. As regressões múltiplas 

realizadas por ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004) indicaram a pluviosidade média, 

o nível do mar e o balanço hídrico como as variáveis ambientais mais importantes, que 

explicaram 86% da variação da produção sazonal de serapilheira. BERNINE & 

RESENDE (2011) encontraram baixos coeficientes de determinação entre a produção 

total e precipitação, temperatura média do ar e velocidade do vento. LOPEZ-

PORTILHO & EZCURRA (1985), em estudo na Laguna de Mecoacán, Tabasco, 

México, consideraram a relação entre a produção de serapilheira e flutuações sazonais 

no nível médio do mar, insolação, temperatura e evaporação. Esses fatores foram 

altamente relacionados à variação sazonal da produção de serapilheira, explicando 82% 

da variação. 

Tais estudos mostram como pode haver grande variabilidade dos fatores que 

determinam a produção de serapilheira em cada região e que há interação ente tais 

fatores. Ainda assim, há um percentual que não é explicado por tais fatores, conforme 

encontrado no presente estudo. A revisão de KRAUSS et al. (2008) indica que além da 

limitação de recursos, há gradientes de estresse adicionais a considerar, como o efeito 

da herbivoria afetando a situação da planta hospedeira ao longo de diferentes gradientes 

de nutrientes, inundações e salinidade. Esse é um ponto importante a ser considerado, 

pois mesmo os fatores mais influentes para a produção de serapilheira em Guaratiba, 
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temperatura e precipitação, não explicam totalmente a produção, indicando que outras 

variáveis ou fatores estão influenciando a produção de serapilheira. 

Não há informações detalhadas sobre os efeitos da temperatura sobre a fisiologia 

dos manguezais (KRAUSS et al., 2008). De acordo com tais autores, a maioria dos 

estudos enfatiza o estresse ocasionado pela baixa temperatura, mas os extremos de 

temperatura alta também podem ser importantes, especialmente em ambientes áridos e 

em áreas antropizadas. Os autores indicam ainda que nenhum dos estudos avaliados 

examinou a interação da temperatura com outros importantes fatores que limitam o 

crescimento, tais como inundações, salinidade, nutrientes, ou CO2. No presente estudo, 

a produção de serapilheira esteve positivamente associada à temperatura e radiação em 

todos os tipos fisiográficos. Essa relação positiva pode ser interpretada como um 

indicador dos fatores relacionados ao aumento da produção durante os meses de verão. 

No entanto, apesar de as regressões com a radiação terem sido significativas para os três 

tipos fisiográficos, os ajustes não foram muito altos. Dessa forma, é possível que a 

exemplo da temperatura, esse resultado esteja simplesmente refletindo uma correlação 

com o verão e que outros fatores associados a essa estação do ano sejam mais 

relevantes, como, por exemplo, a precipitação ou mesmo a fenologia das espécies. Para 

todos os tipos fisiográficos, a regressão múltipla entre a produção de serapilheira, 

temperatura e precipitação apresentou resultados significativos e relação positiva com 

ajustes melhores que quando as análises foram feitas separadamente para cada fator 

climático.  

De acordo com ADAIME (1985), o aumento da incidência solar nos meses de 

verão poderia levar ao aumento da produção de tecidos fotossintéticos pela floresta e 

conseqüente eliminação das folhas velhas e com mais toxinas, aumentando assim a 

queda de folhas. Além da salinidade, o teor de água no solo e a evapotranspiração são 

fatores adicionais que podem contribuir para a sazonalidade observada na emissão de 

folhas e produção de serapilheira (OCHIENG & ERFTEMEIJER, 2002).  

Existe uma co-variação entre a salinidade e outros fatores potencialmente 

estressantes no ambiente do solo, como concentrações de sulfeto de hidrogênio e o 

potencial redox do solo (KRAUSS et al., 2008; MCKEE, 1993). No entanto, esses 

fatores ambientais são difíceis de quantificar, enquanto a salinidade proporciona um 

índice simples e facilmente mensurável de stress, de acordo com SHERMAN et al. 
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(2003). Diversos autores (TWILLEY et al., 1986; POOL et al., 1975; DAY et al., 1996) 

indicam a existência de elevada correlação da salinidade do solo e da água intersticial 

com a biomassa e produtividade florestal. Embora essa relação não seja uma prova 

conclusiva de causa e efeito, a partir dela podemos inferir qual é o panorama geral em 

ambientes complexos, onde os fatores ambientais do solo e a disponibilidade de 

recursos podem variar de forma similar (SHERMAN et al., 2003). 

Deve-se considerar ainda que as espécies podem apresentar padrões diferentes 

de produção anual. No estudo de BERNINE & RESENDE (2011), florestas de 

Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle apresentaram pico de produção de folhas 

na estação das chuvas (setembro a fevereiro), em contraste com a floresta composta por 

Avicennia germinans, que não apresentaram um padrão sazonal. Da mesma forma, 

WAFAR et al. (1997) identificaram diferença entre as espécies estudadas, pois para a 

maior parte,  Rhizophora apiculata, Sonneratia alba e Avicennia officinalis,  o vento e a 

pluviosidade foram os melhores preditores, no entanto, para Rhizophora mucronata, a 

temperatura também foi incluída como um dos fatores mais importantes.  

A disponibilidade hídrica é descrita na literatura como um dos fatores mais 

importantes para a produção de serapilheira em manguezais. Em estudo realizado no 

Rio Paraíba do Sul, BERNINI & REZENDE (2010) encontraram elevada produção de 

serapilheira (1.289 a 1.534 g.m-2.ano-1). De acordo com os autores, esse resultado reflete 

a baixa salinidade da água intersticial (2,0 a 2,7), a disponibilidade de nutrientes e o 

clima favorável (temperatura e precipitação) da região. A alta produção relacionada à 

disponibilidade de água doce é coerente com diversos estudos encontrados na literatura 

sobre sazonalidade, que relataram maior produção nos meses de verão (ADAIME, 

1985; FERNANDES, 1997; CHAVES, 2007). A maior produção nesses meses pode 

estar relacionada à pluviosidade, que interfere na disponibilidade de água doce e de 

nutrientes (WAFAR et al., 1997). Para outras regiões, POOL et al. (1975) relacionam a 

maior produção à maior ocorrência de ventos e tempestades. Pode ainda haver 

interferência da maior incidência solar nessa época, como será explicado para as folhas. 

No estudo de ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004) sobre a produção de 

serapilheira, o manguezal de região semi-árida apresenta produção abaixo dos relatos da 

literatura, com 1,7 t.ha-1.ano-1, que os autores relacionaram à alta evaporação 

2982mm.ano-1 e à baixa precipitação 290mm.ano-1. Assim, a baixa produção de 
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serapilheira foi associada à hipersalinidade, que por sua vez foi associada à alta 

evaporação. Confirmando tais argumentos, a produção de serapilheira aumentou no 

primeiro ano de estudo, em que a precipitação foi maior que a média no estudo de 

ARREOLA-LIZÁRRAGA et al. (2004). 

POOL et al. (1977) afirmaram que há uma correlação entre o tipo de floresta, a 

produção de serapilheira, e a disponibilidade de nutrientes e de água doce. Afigura-se 

que sob regimes ótimos de salinidade, o desenvolvimento estrutural e a produção de 

serapilheira podem ser em grande parte uma função da quantidade da entrada de água 

doce e de nutrientes. Tais autores afirmam ainda que a variação sazonal da produção é 

dependente do tempo em que essa entrada ocorre, mas que a produção de serapilheira se 

dá em resposta à disponibilidade hídrica. Essa resposta está associada ao fato de que a 

redução do fluxo de água doce não só reduz o aporte de nutrientes, mas também resulta 

em salinidades elevadas do solo.  

Os resultados dos estudos de WAFAR et al. (1997) mostram que a queda da 

maior parte dos componentes ocorre em dois picos, nos períodos pré e pós-monções. De 

acordo com tais autores, esses resultados são explicados de acordo com o balanço 

hídrico, em que a ocorrência dos dois picos de produção seria um efeito de um período 

seco seguido por um de alta disponibilidade hídrica. O período de pré-monções é 

caracterizado por condições secas e quentes, que associadas à alta salinidade provocam 

a necessidade de uma redução da densidade da copa, o que ainda é reforçado pelos 

fortes ventos característicos desse período. Durante as monções, a produção de 

serapilheira é baixa, pois já não há mais serapilheira a cair. Em seguida há um período 

de crescimento de novas folhas, causado por um aumento do fornecimento de nutrientes 

e água doce. Com o tempo de vida de três a cinco meses, a senescência de tais folhas 

pode causar o segundo pico de produção do ano das pós-monções. 

De acordo com WILLIAMS et al. (1981) e THOM (1982), a variabilidade 

interanual da produtividade sofre influência de fatores como nível médio do mar, 

temperatura do ar, fluxo de água doce, precipitação e salinidade do substrato. No 

entanto, cada área responde de forma diferente, dependendo dos fatores aos quais se 

encontra submetida. BERNINI & REZENDE (2010), por exemplo, indicam padrão 

similar de produção de serapilheira entre os anos estudados, 2005 e 2006. De acordo 

com os autores, isso é uma indicação de que a variação nas condições ambientais entre 
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os anos (por exemplo, a precipitação foi 63% maior em 2005 comparada ao ano 

seguinte) não causou alterações na produção de serapilheira. De acordo com tais 

autores, isto pode ocorrer devido à frequência constante de alagamento de florestas 

associada a baixos valores de salinidade da água intersticial. 

No presente estudo, diferentes padrões de resposta podem ser identificados 

dependendo do tipo fisiográfico analisado. Para a precipitação mensal a regressão não 

foi significativa para a franja, mas foi significativa para a bacia e para a transição. Esse 

resultado pode estar associado ao estresse hídrico e salino. Na franja, como a alta 

frequência de inundação atenua esse estresse, a precipitação não provoca o aumento da 

produção de serapilheira. Já na bacia e na transição, com a menor frequência de 

inundação pelas marés, a precipitação começa a ter uma importância maior na 

atenuação do estresse. Esse efeito ainda é notado de forma crescente pelos coeficientes 

de regressão (declividade da reta), o qual é maior na transição do que na bacia, o que 

demonstra que o efeito da precipitação é mais importante na transição que na bacia. 

Assim, conforme encontrado por BERNINI & REZENDE (2010), a frequência de 

alagamento da floresta pode se sobrepor ao efeito da precipitação na franja da área de 

estudo do presente estudo.  

Por outro lado, quando a produção de serapilheira foi associada à precipitação 

acumulada por três meses os resultados foram significativos e o ajuste foi maior para 

todos os tipos fisiográficos. Mesmo a franja, que não havia apresentado resultado 

significativo com a precipitação mensal, respondeu positivamente quando a análise de 

precipitação acumulada foi feita. Assim, entendemos que a precipitação dos meses 

anteriores é mais importante para a produção de serapilheira que a precipitação do mês 

mais recente, pois há um atraso na resposta por parte da produção. Isso está relacionado 

à demora fisiológica da vegetação em responder a uma variação climática, conforme 

descrito por DUKE et al. (1984) e LAMPARELLI (1995).  

O único tipo fisiográfico que apresentou relação significativa com o vento foi a 

transição. No entanto, essa relação é negativa. Com isso, a mesma não parece apresentar 

significado biológico, pois o esperado seria uma relação positiva, já que a ação física 

dos ventos pode levar à queda de serapilheira, conforme descrito por POOL et al. 

(1975) e CHAVES (2007). Na literatura não foram encontradas descrições de relação 

negativa entre esses dois fatores. É possível que essa relação negativa entre o vento e a 
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produção de serapilheira tenha se dado em função de uma influência indireta de outros 

fatores climáticos, que estejam associados ao vento. Também pode ser que haja um 

relação entre a velocidade do vento com os picos de produção de folhas, galhos e total, 

pois talvez o vento tenha efeito a partir de rajadas fortes sobre alguns compartimentos 

apenas. 

Considerando a influência dos fatores climáticos sobre a produção de 

serapilheira, nota-se que tais fatores são importantes para a determinação da 

sazonalidade. Relações positivas com a produção foram encontradas para a franja, bacia 

e transição e as variáveis climáticas mais importantes nessa relação são: a temperatura, a 

radiação e a precipitação acumulada, fatores mais elevados durante os meses de verão.  

Como a produção da serapilheira é influenciada por mais de um fator climático, 

deve-se considerar a interação entre tais fatores (OCHIENG & ERFTEMEIJER, 2002; 

KRAUSS et al., 2008). Assim, no presente estudo, a análise da produção de serapilheira 

a partir das regressões múltiplas mostrou resultados com valores de R² mais elevados 

quando comparados aos resultados das análises de cada fator climático isoladamente. 

Assim, considerar as principais variáveis simultaneamente, nesse caso a precipitação e a 

temperatura, corrobora a influência da época do ano na produção de serapilheira. Em 

Além disso, o R2 não muito alto mesmo com a análise conjunta da temperatura e 

precipitação, indica que outras variáveis ou fatores estão influenciando a produção de 

serapilheira, possivelmente a fenologia e o ciclo reprodutivo das espécies que compõe 

as florestas estudadas. 

 

III.5. Considerações Finais 

A produção de serapilheira analisada no presente estudo apresentou sazonalidade 

marcada. Os meses de dezembro e janeiro dos quatro anos monitorados apresentaram, 

de forma geral, os valores máximos de produção de serapilheira. Para o período 

amostrado, a alta produção no verão foi seguida por um período de redução da produção 

durante o inverno. Não houve diferença interanual da produção de serapilheira entre os 

quatro anos estudados. 
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Considerando separadamente os compartimentos que compõe a produção de 

serapilheira, observou-se a predominância de folhas durante a maior parte do tempo. 

Dessa forma, pode-se dizer que as folhas determinam esse padrão geral de maior 

produção no verão. Depois das folhas, os galhos e ramos aparecem como o 

compartimento mais expressivo, seguido dos propágulos.  

Os padrões sazonais de produção foram encontrados para a franja, bacia e 

transição, no entanto os fatores que os determinam variam de acordo com o tipo 

fisiográfico. As regressões entre produção de serapilheira e as variáveis climáticas 

mostram relação significativa com a temperatura e com a radiação em todos os tipos 

fisiográficos; com a precipitação mensal na bacia e na transição; com a precipitação 

acumulada nos três tipos fisiográficos e com o vento na transição.  

Foi discutido que o aumento da incidência solar também levaria ao aumento da 

produção de tecidos fotossintéticos pela floresta e consequente eliminação das folhas 

velhas, aumentando assim a queda de folhas durante os meses de verão. Nas mesmas 

estações do ano, a pluviosidade mais elevada tende a reduzir o estresse salino e hídrico, 

levando a condições mais favoráveis e possibilitando a substituição das folhas velhas 

por novas. 

No entanto, a resposta à precipitação mensal foi diferente dependendo dos tipos 

fisiográficos. Para a precipitação a regressão não foi significativa para a franja, mas foi 

significativa para a bacia e para a transição. Esse resultado pode estar associado ao 

estresse hídrico e salino. Na franja, provavelmente a alta frequência de inundação 

atenua esse estresse e a precipitação mensal não provoca o aumento da produção de 

serapilheira. Já na bacia e na transição, com a menor frequência de inundação pelas 

marés, a precipitação começa a ter uma importância maior na atenuação do estresse. Foi 

observado em todos os tipos fisiográficos, resposta positiva à precipitação acumulada 

em três meses. Esse resultado mostrou que há uma lacuna no tempo de resposta entre a 

ocorrência de determinado fator, nesse caso a precipitação, e a produção da serapilheira. 

Assim, os fatores importantes para a determinação da sazonalidade da produção 

de serapilheira parecem atuar em diferentes escalas espaciais. Em uma escala regional, 

temos a radiação e a temperatura, fatores que influenciam a produção de serapilheira 

aproximadamente da mesma forma nos três tipos fisiográficos. Em um nível local, 
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traduzido pelos tipos fisiográficos, os resultados do presente estudo mostram que dentro 

de uma mesma floresta, a produção de serapilheira pode ser determinada por fatores 

climáticos distintos. 

A produção da serapilheira é influenciada por mais de um fator climático, 

devendo-se considerar a interação entre as principais variáveis simultaneamente. No 

presente estudo, os fatores mais importantes são a precipitação e a temperatura. Esse 

resultado corrobora a influência da época do ano na produção de serapilheira, mais 

expressiva nos meses de verão. 
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III.6. Anexos 

Anexo III.1 – Dados climáticos (temperatura do ar (°C); umidade relativa do ar (%); precipitação (mm); radiação global (KJ.m-2); 
velocidade do vento (m.s-1), balanço hídrico (mm) e produção de serapilheira (g.m-².dia-1) da franja, bacia e transição.  

 

Meses 
Temperatura 

do ar (°C) 

Umidade 
relativa do 

ar (%) 

Precipitação 
(mm) 

Radiação 
global 

(KJ.m-2) 

Velocidade 
do vento 
(m.s-1) 

Balanço 
hídrico 
(mm) 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Franja 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Bacia 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 
Transição 

ago/08 21,8 79,4 82,0 1004,17 4,07 0,00 2,711 2,497 2,497 
set/08 20,4 81,1 99,4 1032,45 4,34 0,00 2,415 2,636 2,406 
out/08 22,1 83,1 89,2 1152,68 - -0,88 2,527 2,664 2,677 
nov/08 22,1 85,8 136,0 1298,42 - 22,55 3,005 3,218 3,529 
dez/08 22,7 86,4 129,6 1264,40 - 20,50 4,678 3,269 3,713 
jan/09 25,3 84,3 148,0 1270,55 2,03 10,66 5,793 4,743 4,585 
fev/09 26,3 83,5 69,2 1555,24 1,61 -16,51 6,917 4,451 5,868 
mar/09 25,8 84,7 111,6 1495,27 1,48 -10,68 4,229 3,248 3,837 
abr/09 23,4 86,6 168,0 1372,67 1,61 20,05 3,387 4,281 4,220 
mai/09 22,7 81,2 34,6 1135,82 1,76 -9,48 2,317 1,987 2,014 
jun/09 20,3 80,8 72,1 970,47 2,30 0,00 1,550 1,531 1,574 

jul/09 20,7 85,1 93,8 850,29 2,27 10,43 1,898 2,283 2,011 
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Anexo III.1 – Continuação.  
 

Meses 
Temperatura 

do ar (°C) 

Umidade 
relativa do 

ar (%) 

Precipitação 
(mm) 

Radiação 
global 

(KJ.m-2) 

Velocidade 
do vento 
(m.s-1) 

Balanço 
hídrico 
(mm) 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Franja 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Bacia 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 
Transição 

ago/09 21,2 80,9 46,4 1189,03 2,20 -2,59 1,812 2,657 2,231 

set/09 22,7 83,4 66,8 1169,18 2,05 -5,89 2,069 2,304 5,509 

out/09 22,7 89,3 108,4 1315,96 2,37 0,00 2,594 2,704 2,647 

nov/09 26,9 80,2 154,0 1767,22 1,65 -0,85 4,039 4,808 4,967 

dez/09 25,3 87,4 319,2 1427,83 1,30 154,44 3,574 4,337 4,700 

jan/10 27,7 80,7 91,0 1772,80 1,01 -28,82 4,538 4,161 3,995 

fev/10 27,9 75,5 200,0 1763,02 1,07 0,00 3,631 3,757 4,951 

mar/10 25,4 87,8 287,6 1516,60 0,92 0,00 2,784 3,955 5,924 

abr/10 24,1 85,9 244,0 1311,48 1,67 86,54 2,245 2,560 3,661 

mai/10 22,4 85,3 62,6 1119,21 1,56 -1,19 1,975 2,360 2,446 

jun/10 20,3 80,9 32,0 1073,67 0,96 -5,73 1,654 1,850 1,515 

jul/10 21,4 84,0 127,8 1075,19 1,14 26,66 1,893 1,723 1,745 
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Anexo III.1 – Continuação.  
 

Meses 
Temperatura 

do ar (°C) 

Umidade 
relativa do 

ar (%) 

Precipitação 
(mm) 

Radiação 
global 

(KJ.m-2) 

Velocidade 
do vento 
(m.s-1) 

Balanço 
hídrico 
(mm) 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Franja 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Bacia 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 
Transição 

ago/10 20,8 77,7 22,6 1247,68 2,49 -8,23 1,431 1,636 1,519 

set/10 21,7 81,7 49,8 1201,36 2,07 -11,64 1,679 1,855 1,915 

out/10 21,8 84,5 46,6 1428,26 2,57 -22,99 2,618 2,745 2,510 

nov/10 23,6 86,0 101,2 1407,71 1,87 -4,28 2,690 2,082 2,998 

dez/10 26,0 87,6 155,4 1569,95 2,14 0,00 2,721 2,318 2,994 

jan/11 26,9 75,3 135,6 1021,42 2,88 -18,23 3,647 3,152 4,273 

fev/11 26,9 71,3 30,0 1117,97 3,22 -92,47 3,951 3,752 3,490 

mar/11 24,2 84,5 166,8 768,39 2,63 0,00 2,800 2,173 2,428 

abr/11 24,6 80,7 167,4 812,78 3,00 0,00 2,314 2,663 2,600 

mai/11 21,4 80,9 122,8 613,56 3,39 21,23 1,899 1,868 2,291 

jun/11 19,9 78,6 42,8 606,18 3,42 -0,80 3,708 4,881 3,642 

jul/11 20,4 75,8 24,6 603,10 3,37 -10,10 1,512 1,350 1,689 
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Anexo III.1 – Continuação.  
 

Meses 
Temperatura 

do ar (°C) 

Umidade 
relativa do 

ar (%) 

Precipitação 
(mm) 

Radiação 
global 

(KJ.m-2) 

Velocidade 
do vento 
(m.s-1) 

Balanço 
hídrico 
(mm) 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Franja 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 

Bacia 

Produção de 
serapilheira 
(g.m-².dia-1) 
Transição 

ago/11 21,2 76,6 27,4 695,63 3,78 -23,41 1,130 1,664 1,452 

set/11 20,4 76,0 50,4 813,46 3,74 -10,72 1,574 1,847 1,700 

out/11 21,8 80,1 148,2 869,48 2,96 0,00 1,881 2,887 2,706 

nov/11 22,0 77,8 58,6 993,75 2,93 -5,12 2,150 2,090 2,419 

dez/11 24,6 73,6 134,0 964,78 3,73 0,00 2,439 2,987 3,016 

jan/12 24,2 26,3 163,4 919,11 2,74 0,00 4,045 3,316 2,922 

fev/12 25,7 24,6 64,0 1150,60 2,95 -29,45 6,209 4,809 4,597 

mar/12 24,4 13,8 65,0 975,20 2,93 -19,95 4,423 4,667 3,752 

abr/12 24,0 81,6 72,4 759,84 2,96 -24,72 3,037 2,469 2,372 

mai/12 21,4 79,9 93,8 611,70 2,95 0,00 2,183 2,130 2,196 

jun/12 21,7 82,6 145,6 476,62 3,13 0,00 2,925 2,627 3,501 

jul/12 21,1 76,1 49,6 608,62 3,53 -8,99 1,988 2,872 2,144 
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Discussão Geral 

Os padrões de maior produtividade nas localidades de mais baixa latitude são 

amplamente descritos na literatura (TWILLEY et al., 1992; SAENGER & 

SNEDAKER, 1993; BOUILLON et al., 2008) e guiados principalmente pela insolação, 

temperatura e disponibilidade de água doce. Na regressão desenvolvida na meta-análise 

do capítulo I, a latitude explicou 30,83% da variância da produção de serapilheira. Esse 

alto valor deve-se à redução das variações regionais e locais da produção de serapilheira 

causadas pela utilização da mediana para cada latitude. No entanto, esse fator mantém a 

variabilidade da produção dentro da mesma faixa latitudinal, o que reflete, entre outros 

fatores, a influência de condições locais sobre a produção de serapilheira.  

Alguns dos fatores que determinam tal padrão são explicados por SAENGER & 

SNEDAKER (1993), que reforçam que as tendências de maior produção em florestas 

situadas em latitudes menores são provavelmente guiadas por insolação, temperatura, e 

disponibilidade hídrica. No entanto, tais tendências podem ser modificadas quando 

houver a ocorrência de tensores ambientais locais específicos, como indicam os estudos 

de SAENGER & SNEDAKER (1993). Dependendo do clima em que a vegetação está 

inserida, fatores que atuam regional ou localmente exercem maior influência sobre a 

produtividade que os fatores globais, como a latitude (POOL et al., 1975). 

Segundo LUGO & SNEDAKER (1974), na escala local, a estrutura das florestas 

de mangue depende da hidrologia e microtopografia, pois esses fatores geram gradientes 

de salinidade, pH e nutrientes, principalmente. A esses gradientes, estão associados os 

tipos fisiográficos encontrados nas florestas de mangue. TWILLEY et al. (1986) 

encontraram produção de serapilheira diferindo entre os tipos fisiográficos da seguinte 

forma: floresta ribeirinha> floresta de franja> floresta de bacia> floresta arbustiva 

(equivalente ao tipo transição do presente estudo). 

De forma distinta do descrito por TWILLEY et al. (1986), as análises de 

variância entre a produção média anual de serapilheira dos diferentes tipos fisiográficos 

apresentada no capítulo II demonstraram diferenças significativas somente entre os tipos 

fisiográficos na área associada à baía de Sepetiba, mas com tendências opostas à 

descrita por TWILLEY et al.(1986). Na área associada ao rio Piracão observa-se maior 

produção pelas florestas de franja e redução da produção conforme nos aproximamos do 



 

136 

 

interior da floresta em direção à planície hipersalina, porém a diferença entre os tipos 

fisiográficos nessa área não foi significativa.  

Esses padrões podem estar relacionados a diversos fatores ambientais. Um dos 

fatores mais importantes refere-se aos efeitos negativos da salinidade sobre a produção 

de serapilheira (DAY et al., 1996; POOL et al., 1975; ARREOLA-LIZÁRRAGA et al., 

2004). POOL et al. (1975) indicam que a taxa de produção de serapilheira depende do 

fluxo de água. De acordo com esse autor, a disponibilidade de água doce e de nutrientes 

são fatores mais importantes para o controle da produção de serapilheira que o 

desenvolvimento estrutural da floresta.  

No entanto, o desenvolvimento estrutural não deve ser descartado das análises. 

De acordo com LUGO & SNEDAKER (1974) e CINTRÓN & SCHAEFFER-

NOVELLI (1984), a energia fotossintética capturada e sua conversão na estrutura são 

reguladas pelas energias subsidiárias, como: marés, água doce, entrada de sedimentos e 

nutrientes, pluviosidade e fatores bióticos, e têm como contraponto os tensores, por 

exemplo, períodos de seca, furacões ou hipersalinidade, os quais drenam a energia que 

seria alocada para o crescimento. A combinação dessas energias, em diferentes níveis e 

periodicidades, características de cada ambiente, que vai resultar, na variabilidade 

estrutural das florestas de mangue. Dessa forma, é possível que a produção de 

serapilheira seja governada pelos mesmos fatores descritos para o desenvolvimento 

estrutural. Alguns autores (CHAVES, 2007; JAYAKODY et al., 2008) consideram que 

florestas de alto desenvolvimento estrutural também possuem alta produção de 

serapilheira. Por outro lado, outros autores defendem que tal correlação esteja apenas 

refletindo condições favoráveis de crescimento e consequentemente de turnover de 

carbono (CINTRON et al. 1978).  

Assim, os resultados do capítulo II mostraram que, considerando a produção de 

serapilheira e sua relação com os tipos fisiográficos, gradiente de salinidade e 

desenvolvimento estrutural, a produção de serapilheira apresenta resposta oposta 

dependendo da área que está sendo analisada. Enquanto uma das áreas (Piracão) 

corrobora as tendências previstas por TWILLEY et al. (1986)  a outra área (baía de 

Sepetiba) a refuta. Portanto, é possível que a produção de serapilheira seja também 

controlada por outros fatores não relacionados à frequência de inundação pelas marés. 

Nesse sentido, nas florestas estudadas em Guaratiba é possível que o padrão de 
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produção de serapilheira esteja sendo influenciado pelo gradiente ambiental como 

descrito por TWILLEY et al (1986) e POOL et al. (1975), mas que outro fator 

importante esteja atuando, como a dinâmica da floresta. ESTRADA (2009) demonstrou 

a ocorrência de um gradiente de desenvolvimento estrutural desde a franja até a 

transição da floresta de mangue com as planícies hipersalinas de Guaratiba, em função 

do aumento de salinidade nesse sentido. Associado a isso, temos diferenças nas taxas de 

produção de serapilheira dependendo da idade das árvores, conforme demonstrado por 

NGA et al. (2005), em que as árvores mais jovens foram mais produtivas. Temos ainda 

que considerar que as diferenças de composição de espécies podem ter implicações 

sobre a produção total, como indicado pelo estudo de WAFAR et al. (1997). Assim, a 

produção de serapilheira na área de estudo é determinada pela sobreposição de diversos 

fatores, como da dinâmica da floresta e diferenças de estágio sucessional entre as áreas, 

diferenças na composição de espécies e herbivoria pelas lagartas. A lagarta em questão 

preda preferencialmente as folhas de A. schaueriana, e observamos a menor produção 

de serapilheira por parte das florestas que eram compostas principalmente por esta 

espécie. Com isso, há indícios de que a herbivoria pela lagarta esteja reduzindo a 

produção de serapilheira em determinadas áreas, alterando os padrões de produção que 

normalmente seriam encontrados.   

Alguns dos fatores citados, também foram considerados importantes para a 

variação sazonal da produção de serapilheira, descrita no capítulo III. Os resultados das 

regressões entre produção de serapilheira com as variáveis climáticas mostram relação 

significativa com a temperatura em todos os tipos fisiográficos; assim como a radiação. 

Com a precipitação mensal, as regressões com a produção de serapilheira foram 

significativas na bacia e na transição. Já para a precipitação acumulada em 3 meses, as 

regressões foram significativas nos três tipos fisiográficos. Apenas na transição a 

regressão foi significativa com o vento. Os resultados demonstraram maior produção 

nos meses de verão, padrão coerente com outros estudos (ADAIME, 1985; 

FERNANDES, 1997; CHAVES, 2007). Além da variação sazonal da produção, foi 

discutida a possibilidade de ocorrência de variabilidade interanual da produtividade, em 

que os fatores determinantes em longo prazo seriam: a temperatura do ar, o fluxo do rio, 

a precipitação total e a salinidade água intersticial (WILLIAMS et al., 1981). No 

entanto, essa variação não foi encontrada para os dados do presente estudo, resultado 

que pode estar relacionado à grande variação sazonal e ao reduzido intervalo de 
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monitoramento. De forma geral a produção da serapilheira é influenciada por mais de 

um fator climático, devendo-se considerar a interação entre as principais variáveis 

simultaneamente. No presente estudo, os fatores mais importantes são a precipitação e a 

temperatura. Esse resultado corrobora a influência da época do ano na produção de 

serapilheira, mais expressiva nos meses de verão. 

 

Conclusão Geral 

• A meta-análise apresentada indica uma tendência geral de diminuição da 

produção de serapilheira em direção às altas latitudes, guiada provavelmente 

pela insolação, temperatura e precipitação. No entanto, essa diferença não se 

apresenta significativa entre todas as faixas latitudinais, devido à alta 

variabilidade dessa produção associada a outros fatores locais.  

• Assim, conclui-se que a serapilheira também reflete as condições específicas de 

crescimento. Algumas dessas condições incluem os fatores ambientais gerados 

pela hidrologia e microtopografia a que a floresta está exposta, como o pH; Eh; 

aporte de água doce e nutrientes e salinidade.  

• Associados aos fatores ambientais citados, a produção de serapilheira ainda 

sofre influência de diversos fatores como: os tipos fisiográficos; o 

desenvolvimento estrutural das florestas; a composição de espécies e a idade das 

árvores. 

• As florestas de mangue de Guaratiba apresentam produção de serapilheira dentro 

da faixa de variação encontrada em outros estudos e com valores relativamente 

elevados, o que demonstra sua importância para esse ecossistema e para os 

ecossistemas costeiros adjacentes.  

• Na análise da produção por compartimento, há maior contribuição por parte das 

folhas. Depois das folhas, os galhos e ramos aparecem como o compartimento 

mais expressivo, seguido dos propágulos. A contribuição por parte dos galhos e 

ramos destaca-se nas áreas de menor produção de serapilheira. 
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• O padrão esperado, de produção decrescente espacialmente pelas florestas de 

franja, bacia e transição, ocorre apenas para uma das áreas de estudo. Assim, o 

gradiente ambiental gerado pelas marés não explica completamente o padrão de 

produção.  

• Considera-se que outros fatores importantes devem estar se sobrepondo aos 

efeitos do gradiente ambiental, como a herbivoria por lagartas, a dinâmica das 

florestas e diferenças de estágios sucessionais. 

• Os meses de dezembro e janeiro dos quatro anos monitorados apresentam, de 

forma geral, os valores máximos de produção de serapilheira na área de estudo.  

• Variações interanuais não são identificadas. É possível que esse resultado seja 

um efeito da sazonalidade bem marcada, em que a variação dentro do mesmo 

ano é tão forte que a diferença entre os anos se torna pouco expressiva. 

• Os padrões sazonais de produção ocorrem em todos os tipos fisiográficos, no 

entanto alguns fatores que os determinam variam de acordo com o tipo 

fisiográfico.  

• A produção de serapilheira mostra relação significativa com a temperatura, com 

a radiação e com a precipitação acumulada em todos os tipos fisiográficos; e 

com o vento na transição. 
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