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l. INTRODUÇÃO

Várias espécies de eucaliptos e de pinus encontra

ram condições de crescimento bastante favoráveis no Brasil, e a cultu

ra destas espécies rapidamente adquiriu elevada importância econômica. 

Somente com o estabelecimento dos incentivos fiscais, no Estado de são 

Paulo foram reflorestados, de 1967 a 1973, cerca de 380 mil hectares, 

correspondendo a,aproximadamente 822 milhões de árvores plantadas, sen 

do 72,6% com espécies de eucaliptos e 21,2% com espécies de pinus. Pa

ra o pais todo, no mesmo período foram reflorestados 1.206.715 hecta

res, correspondendo a cerca de 2,7 bilhões de árvores plantadas, sen

do 70% de eucaliptos e 25% de pinus (ASSOC. PAUL. FABRIC. CELULOSE E 

PAPEL, 1973)� No Estado de São Paulo, 85% do consumo de madeira de eu

caliptos e 60% do consumo de madeira de pinus são destinados à fabrica 

ção de celulose e papel (SECRETARIA DA AGRICULTURA, 1974). 

Com relação ao eucalipto, existe uma opinião popu

lar generalizada de que esta essência florestal, além de outros efei

tos, é responsável por um consumo exagerado de água, e que o reflores

tamento com esta espécie poderia, portanto, ser prejudicial aos recur-
( . 

,,.,. -

sos hidricos. Estas especulaçoes, correntes nao apenas no Brasil (FER-

RI, 1957), como também em outros pa{ses (KARSCHON e HETH, 1967), 

(DORST, 1973), podem ser consideradas sob dois aspectos: um lado posi-
-

tivo, que reflete o fortalecimento de uma preocupaçao geral para com 

os chamados problemas ambientais; e um lado negativo, pois podem for

çar uma mudança de polftica em relação ao reflorestamento com estas es 

pécies exóticas, mesmo considerando sua atual expressão econômica. 

O conhecimento das relações de água em eucaliptos 

e em pinus se reveste, portanto, de importância prática imediata. Pri

meiro, pelo fato de que tais dados experimentais são essenciais para o 

estabelecimento de políticas sadias de uso do solo e da água (KARSCHON 

e HETH, 1967). Segundo, porque são imprescindfveis para a elaboração 

de normas de manejo destas essências florestais exóticas compatíveis 

com a manutenção de condições ambientais desejadas. Isto, ao que pare

ce, seria um dos requisitos básicos para se ajustar as atividades de 

explotação econômica destes recursos naturais às necessidades atuais 

de planejamento adequado do uso da terra, pois, como afirma VON ARX 

(1974): 



"In recent centuries we have learned a great deal 
about the earth but not much about our relation
ship to it. It is becoming clear that we now have 
to learn to live with the earth and not just on 
i t .•• li 

2. 

Antes que se possam estabelecer normas adequadas de 

manejo de um recurso natural qualquer, é necessário proceder-se a um in 

ventário deste recurso. Um inventário completo deve conter também a aná 

l.ise detalhada de todas as fases do .ciclo hidrológico, incluindo as peE_ 

das de água por ihterceptação, evapotranspiração e escoamento superficl 

al, o regime da água no solo, os efeitos sobre a qualidade da água, 

além de outros. A caracterização destes processos individuais é funda

mental para o conhecimento do recurso em si mesmo, de seu comportamento 

locai e de suas passiveis influências ambientais, conforme esclarece 

WITTICH, citado por GEIGER (1966): 

"••• it is only when the complicated (water) rela
tions are broken down into individual processes, 
and these processes are studied in typical limited 
areas, that advances can be made and the tendency 
avoided to transfer correct results incorrectly in 
to other contexts. 11 

A literatura, todavia, mostra muito pouco, ou quase 

nada� a respeito de estudos de balanço hidrico com estas essências flo

restais no Brasil. FRANCO e INFORZATO (1950) e MELLO (1960) procuraram 

determinar as taxas de transpiração de EucalyEtus saligna e de E. alba, 

respectivamente, através do método de pesagens rápidas de folhas desta

cadas� Esta metodologia tem sido usada para a verificação da taxa de 

transpiração de essências florestais, mas é passivel de criticas(RUTTER 

1968),(DBCKER e WIEN 1960). Segundo RUTTER (1968), a taxa de transpi

ração pode ser alterada a partir do exato momento em que se cortou a fo 

lha para a pesagem; além disto, fica muito difícil, a partir dos dados 

obtidos pelo método de pesagens rápidas, estimar-se o consumo de água 
e de um povoamento durante um periodo de tempo. Como lembra RUTTER ainda, 

, , . -

ao se referir ao consumo de agua em florestas, e preciso nao esquecer 

que este inclui não apenas a transpiração, mas também a evaporação da 

precipitação que é interceptada pelas copas, assim como a evaporação da 

água do solo. Já em 1961, por ocasião da Segunda Conferência Mundial 

do Eucalipto, realizada em são Paulo, KAPLAN (1961), após revisar a li

terati1ra,sobre estudos das relações de água em eucalipto, concluía que 

nos dados existentes eram limitados e insuficientes para servir de sub-



sfdio ao planejamento adequad? do uso da terra", e recomendava que a 

FAO coordenasse o desenvolvimento de pesquisas principalmente envol

vendo ·estudos da variação anual da água do solo, da depleção da igua 

do solo, das relações com o crescimento dos povoamentos e da evapo

transpiração. 

O presente trabalho compreende o estudo de va-

rios parâmetros quantitativos e qualitativos do ciclo hidrológico em 

povoamentos de �ucaliptos e de pinus. O experimento foi instalado no 

início de 1973 em plantações localizadas na área experimental do De

partamento de Silvicultura, no campus da Escola Superior de Agricul

t ura. "Luiz de Queiroz". A coleta de dados prolongou-se de junho de 

1973 a junho de 1975, e inclui� medições da precipitação total, da 

precipitação interna nos povoamentos, do escoamento pelo tronco, das 

variações da água do solo, do crescimento radial das árvores, e dos 
, 

seguintes aspectos qualitativos em amostras de agua da chuva, da pre-

cipitação interna, e do escoamento pelo tronco: pH, turbidez, alcali

nidade, condutividade específica, cor e sólidos totais dissolvidos. 

A partir da-análise de cada um destes componentes 

individualmente, e da análise conjunta dentro do contexto do balanço 

hídrico, é intenção do presente trabalho fornecer al�um subsídio para 

o melhor conhecimento ,dos aspectos hidrológicos associados com as

plantações homogêneas de eucaliptos e de pinus nas nossas condições.



2. OBJETIVOS

O presente estudo foi orientado para alcançar os 

seguintes objetivos gerais: 

4. 

a) caracterizar, para as condições dos povoamentos e do local, os

processos de interceptação de água da chuva, incluindo a prec!

pitação interna, o escoamento pelo tronco, e a quantificação

das perdas de água por interceptação nos dois ecossistemas;

b) medir as variações mensal, estacional e anual da água do solo

nos dois povoamentos e comparar estas variações com idênticas

medições realizadas em parcela revestida por vegetação herb&

cea natural;

c) estimar, na medida que permite a metodologia seguida, os valo

res de evapotranspiração em cada um dos três tipos de cobertu

ra vegetal estudada, ou seja, eucaliptos, pinus e vegetação

herbácea natural;

d) correlacionar as medições do crescimento radial dos povoamen

tos de eucaliptos e de pinus com as variações do total de água

armazenada no s910;

e) verificar os efeitos que as florestas de eucaliptos e de pinus

podem causar à qualidade da água da chuva que penetra por suas

copas;

f) inferir, com base nas informações obtidas, medidas práticas de

manejo destas essências florestais com vistas à conservação

dos recursos hfdricos.



5 .. 

3. REVISÃO DA LITERATURA

A Hidrologia Florestal, ou seja o estudo das rela

ções de água em florestas, é um dos ramos da ciência florestal que 

apresenta literatura relativamente rica. O reconhecimento já antigo da 

Íntima associação existente entre a floresta e a água na natureza, e a 

reconhecida dificuldade de medição precisa dos processos envolvidos 

são alguns d�s fatores responsáveis pelo grande número de trabalhos já 

realizados. 
.. 

De modo geral, a preocupaçao do homem para com o 

problema pode ser resumida na seguinte pergunta: como alterar favora

velmente o ciclo hidrol�gico at�avés de diferentes práticas de manejo 

ou de uso do solo? A resposta, obviamente, necessita do conhecimento 

aprofundado da natureza do ciclo da água nos ecossistemas florestais, 

ou seja, do papel real desempenhado pelas florestas no recebimento, re 

distribuição, consumo e alteração qualitativa da água da chuva. 

Até a pouco tempo, não se conhecia método preciso 

para medir o consumo de água de superffcies vegetadas. A partir da dé

cada de 60, todavia, muita informação nova tem contribuído significatl 

vamente para o aperfeiçoamento da medição do processo. WARD (1971) · 

apresenta análise critica d�s vários métodos existentes para a medição 

da evapotranspiração. Segundo este autor, no caso de áreas floresta

das, devido a inadequação do uso de lisÍmetros, o balanço hídrico do 

perfil do solo parece ser a mais realística tentativa de medição da 

evapotranspiração em florestas. Esta conclusão é também compartilhada 

por FEDÉRER (1970). Este autor afirma, ainda, que outra metodologia 

que pode oferecer alguma precisão consiste na medição do balanço de 

energia de uma dada superfície florestada, conforme mostram os traba

lhos de BAUMGARTNER (1967), THOMAS et al (1972), HORNBECK (1970), 

McNAUGHTON e BLACK (1973), PENMAN (1967), THORNTHWAITE e MATHER (1955). 

O balanço hidrico do solo pode ser representado pela seguinte equação 

geral (REICHARDT, 1973), (TANNER, 1968), (FEDERER, 1970), (\-/ARD, 1971), 

(DREIBELBIS
1 

1962), (BURROUGHS, Jr. e SCHULTZ, 1964), (KITCHING, 1967), 

(JOHNSTON et al, 1969): 



onde: 

ET = P - R � G i S 

ET = evapotranspiração 

P = precipitação 

R = escoamento superficial (runoff, enxurrada) 

G = percolação profunda 

S = armazenamento da água do solo. 

6. 

Desta equação, os quatro termos da direita devem 

usualmente ser medidos, o que possibilita o cálculo da evapotranspira

ção. Sob determinadas condições, alguns deles podem, eventualmente, 

ser desprezados. Por exemplo, em-�ondiçÕes semi-áridas, o valor de ET 

, simplesmente o balanço de s, ou sejai a diferença entre duas leitu

ras consecutivas da umidade do solo (BURROUGITS e SCHULTZ, 1964). Já p� 

ra regiões, ou para períodos de alta pluviosidade, o não controle de R 

e de G torna praticamente impossível a obtenção de estimativas razoáve 

is de ET através desta metodologia (TANNER, 1968).

A medição da percolação profunda (G) é, em geral, 

mais controvertida. Na maioria dos trabalhos de balanço hídrico, ·o te.E_ 

mo G é desprezado. Mesmo em condições de solo seco, todavia, a hipóte

se de não ocorrincia de.percolação profunda pode conduzir a erros (FE

DERER, 1970). Alguns autores utilizam uma estimativa de G obtida a 

partir de dados de tensão e condutividade do solo e pela aplicação da 

:lei de Darcy (BURROUGHS e SCHULTZ, 1964), (KITCHIHG, 1967), (FERRAZ, 

1972), (LIGON e WILSON, 1972). Em recente publicação, STAMMERS et al. 

(1973) fizeram um estudo de balanço hídrico para verificar a magnitude 

dos erros cometidos ao se considerar e ao se desprezar os valores de 

G. De acordo com os resultados obtidos, STAMMERS et al. afirmam que P!=;:.

ra a área estudada as estimativas de ET obtidas quando se levou em con

ta a percolação profunda não foram diferentes daquelas obtidas quando

se desprezou o valor de G na equação do balanço hídrico. Afirmam ainda

que mesmo em condições Úmidas os erros encontrados em consequência do

desprezo de G não foram maiores que os erros comumente associados com

a medição da água do solo.

Já a medição da água do solo (S) é menos problemá

tica, e ó advento da técnica de moderação de neutrons facilitou sobre

modo a avaliação periódica das variações do conteúdo de umidade do so-



lo, principalmente no caso de áreas florestadas. De acordo com 

KITCHil� (1967) e TANNER (1968), a t�cnica de moderação de neutrons 

apresenta, dentre outras, as seguintes vantagens: a) perturbação míni

ma do solo; b) determinação direta das variações volumétricas da água 

do solo; c) medições repetidas podem ser feitas no mesmo local; d) a

mostragem de um volume relativamente grande de solo em cada ponto ., HE�'l 

LETT et al. (196L�), SCHULTZ (1967) e SARTZ (1972� discutem alguns pro: 

blemas relativos �o emprego desta técnica, principalmente no que diz 

respeito aos. passiveis erros inerentes ao método. SARTZ, por exemplo, 

argumenta a respeito dos erros que podem resultar quando as parcelas 

nas quais se efetuam as medições não são planas. Para o caso de áreas 

florestadas, frequentemente localizadas em terrenos declivosos, as ten

tativas de se evitar tais possfveis discrepâncias pela escolha judicio

sa de parcelas em locais planos não parecem ser solução aceitável. Se

ria mais conveniente, segundo o autor, aumentar tanto quanto possfvel a 

amostragem, a fim de satisfazer o grau de variabilidade. 

As medições periódicas da água do solo através da 

técnica de moderação de neutrons,. além de fornecerem dados suficientes 

para a estimativa da evapotranspiração, conforme a equação do balanço 

hídrico já apresentada (FERRAZ, 1972), possibilitam ainda a caracteriza 

ção do regime da água d? solo sob diferentes condições de cobertura ve

getal (DREIBELBIS, 1962). Por exemplo, BABALOLA e SAMIE (1972) estuda

ram o regime da água de um mesmo solo mas sob dois tipos de vegetação 

- vegetação natural de savana, e plantação de EucalyEtus citriodora,

com 10 anos de idade - através da técnica de moderação de neutrons. P�

ra um período seco, os autores determinaram evapotranspiração de 13,7

mm para o eucalipto, e de 17,5 mm para a vegetação natural. Verifica

ram ainda que durante o período experimental a amplitude máxima de va

riação da água do solo foi maior para a vegetação natural do que para o

eucalipto. Com base nos resultados obtidos, concluiram que a substitui

ção da savana por eucalipto seria recomendável, pois este apresentou me

lhor aproveitamento da agua disponfvel concomitantemente com melhor ren

dimento econômico.

FLETCHER e LULL (1963) verificaram que para os 3 m� 

ses de verao de um ano relativamente seco havia cerca de 75 mm a mais 

de água no solo de uma parcela desprovida de vegetação do que numa par

cela florestada. Já GINDEL (1964), fazendo observaçSes da água do solo 
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em parcelas desprovidas de vegetação e em parcelas revestidas por espi 

cies arbóreas xerÓfitas, em regiões subtropicais, semi-desérticas, e 

desérticas em Israel, verificou que em todas as condições havia quanti 

dade significativamente maior de água em solos sob xerÓfitas do que 

nas parcelas sem vegetação. 

SHPAK (1971), com base em inúmeros trabalhos desen 

volvidos principalmente na Rússia, apresenta algumas conclusões gerais 

no que diz respeito às variações da água do solo sob diferentes tipos 

de vegetação� Afirma, por exemplo, que na estação de crescimento as ca 
,.

madas superficiais em areas abertas secam mais rapidamente do que em 
, 

areas florestadas, ao passo que no outono as camadas mais profundas do 

solo sio mais secas sob florestas do que em ireas abertas. Conclui ain 

da que tais variaç5es dependem do tipo de solo; em solos arenosos, os 

regimes da água do solo em floresta e em área não florestada não são 

diferentes. 

MIKHOVICH et al. (1970) mediram a água do solo sob 

florestas de folhosas e sob culturas agrícolas. Verificaram que no peE 

fil de 3 m estudado havia menor conteúdo de água sob floresta do que 

sob culturas. Todavia, durante a primavera não houve diferença de água 

armazenada nos dois casos. 

CERVELLINI et al. (1972) realizaram observaç�es do 

regime da água do solo em cerrado, comparando parcelas com vegetação e 

parcelas cuja vegetação havia sido eliminada. Verificaram maior varia

ção de umidade na parcela sem vegetação do que na vegetada. Durante o 

período experimental de um ano, verificaram ainda que sempre houve 
, 

a-

gua disponivel no solo nos dois casos. FERRI (1961) já observara que 

as plantas do cerrado transpiram o ano todo, e que a curva de transpi

ração destas plantas é muito parecida com a curva da evaporação de uma 

ff • 1 r • d super 1c1e 1qu1 a. 

GIFFORD e SHAW (1973) estudaram a água do solo em 

parcelas com vegetação arbórea natural e em parcelas nas quais a mesma 

vegetação havia sido eliminada com o uso de correntão, verificando que 

estas Últimas apresentaram maior conteúdo de água do que as primeiras. 

Resultados semelhantes foram obtidos �or REPNEVSKAJA (1969), estudando 

a água d9 solo em parcelas com floresta de pinus e em parcelas nas 

quais as árvores haviam sido cortadas. Durante a estaçio de crescimen-



to na qual efetuou as medições, o autor verificou que o solo da parce

la deflorestada apresentou, nos vários horizontes observados, maior te 

or de umidade do que o solo da parcela com floresta. 

BALDY et al. (1970) estudaram o regime da água do 

solo sob plantações de pi™s (P. radiata e P. Eine�) e sob plantações 

de eucaliptos (E. camaldulensis, E._sali�n�, E. maidenii), com idade 

aproximada de 10 anos, verificando que os eucaliptos, de modo geral, 
, 

apresentaram demaµda maior da agua do solo do que os pinus. Por outro 

lado, BUBLINEC (1972) estudou o regime da água do solo durante dois a

nos em plantações de pinus, concluindo que tais plantios homog;neos de 

florestas de pinu s não exibem, em geral, efeitos adversos sobre a água 

do solo. 

Estudando a umidade do solo em um povoamento de Pi

nus antes e depois de um desbaste, ORR (1968) verificou que havia 

maior quantidade de água armazenada no solo no povoamento desbastado 

do que antes do desbaste. 

TROENDLE (1970) observa que o conhecimento do com

portamento da água do solo sob vá�ios tipos de cobertura florestal é 

de grande valia no entendimento de como o manejo florestal pode influ

ir sobre o rendimento hídrico, ou sobre a conservação dos recursos hí

dricos de um modo geral� Em um estudo conduzido em floresta de folho

sas mistas da região dos Apalaches, este autor verificou que as perdas 

de água do solo (balanço anual entre ganho e perda) foram significati

vamente maiores sob floresta do que sob solo nu. Conclui ainda que pa

ra as condições do experimento a maior parte da água consumida pelas 

florestas é retirada dos 60 cm superficiais do perfil do solo. PATRIC 

et al. (1965), num estudo conduzido também na região dos Apalaches, de 

alta pluviosidade, concluíram que onde as condições são tais que o po

tencial matricial do solo é mantido baixo, a maior parte da água tran� 

pirada é retirada da camada superficial, de alta densidade de raízes. 

METZ e DOUGLASS (1959) verificaram que os regimes 

da água do solo em povoamento misto de coniferas e folhosas e em povo� 

mento homogêneo de coníferas foram similares, sendo que o solo no pri

meiro caso apresentou-se, em geral, pouco mais Úmido que no segundo. 

HERRING (1970), por sua vez, comparou os regimes da água do solo em P2 

voamente de Pinus ponderosa e em parcela com vegetação herbácea natu-



10. 

ral, não notando diferença marcante entre ambos. DREBELBIS (1963) ob

servou que durante os meses de verão havia maior conteúdo de umidade 

em solo sob floresta do que em solo sob pastagens, sendo que o rever

so se verificou nos demais mêses do ano. HILL (1972) relata resultados 

de estudos da água do solo conduzidos em diferentes tipos de solo e 

sob diferentes vegetações, afirmando que o conteúdo de água no solo 

sob florestas foi usualmente maior que sob outros tipos de vegetação. 

BYRNES (1967), comparando os regimes de água de s� 

lo nu e de �olo sob vegetaçio herbácea natural, afirma que nio houve 

diferença marcante entre os dois casos para os 30 cm superficiais do 

solo. Já para as camadas mais profundas (at� 1,50 m) o solo vegetado 

apresentou-se significativamente mais seco do que o solo nu. 

Atrav�s do m�todo de balanço h!drico do solo, co�o 

já comentado, muitos autores têm chegado a estimativas razoáveis do 

consumo de água de diferentes tipos de vegetação. SHACHORI et al. 

(1967), comparando vegetação arbustiva natural, plantações de pinus 

(Pinus halepcnsis), vegetação herbácea natural e área de solo nu, 

chegaram as seguintes estimativas' anuais de ET: 452 mm, 410 mm, 327 mm 

e 265 mm
t 

respectivamente. 

SARTZ (197!} mediu a depleção da água do solo em 

parcela com floresta de folhosas mistas e parcela adjacente da qual as 

árvores haviam sido cortadas, chegando aos seguintes resultados para 

uma estação de crescimento: 188 mm na parcela florestada, e 87 mm na 

parcela cortada. 

BANERJEE (1973) estimou o consumo de água de uma 

plantação de Alstonia scholaris, de 20 anos de idade, através da medi

ção periódica da água do solo, chegando aos seguintes resultados anu

ais de transpiração, interceptação e evaporaçãq da água do solo: 736 

mm, 345 mm e 568 mm, respectivamente. 

KARSCHON e HETH (1967) estudaram o balanço hÍdrico 

de uma plantação de E_ucalyptus camaldulensi.ê_, desde os nove até os 12 

anos de idade, em Israel, comparando-o com o obtido em uma parcela 

adjacente contendo vegetação herbácea natural, através do método da 

equação do balanço hidrico já referida. O termo R foi computado entre 

cada duas leituras consecutivas da água do solo, como sendo a água em 

excesso à capacidade de campo do solo, alternativa esta possível de 
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Qer usada para as condições semi-áridas da região. Os resultados médi

os dos quatro anos do periodo experimental deram valores anuais médios 

de evapotranspiração para eucalipto e para a vegetação herbácea de 466 

mm e 322 mm, respectivamente. Por outro lado, as perdas de água por es 

coamento superficial foram de 237 mm a mais na parcela de vegetação 

herbácea do que na de eucaliptos. Os autores observam que o consumo mé 

dio anual tanto do eucalipto como da vegetação herbácea depende prima

riamente da recarga anual da água do solo pelas precipitações, e con

cluem, pelos· resultados obtidos, que as plantações de eucaliptos naqu� 

la região não causam efeitos adversos sobre os recursos hidricos. 

Este mesmo povoamento de eucalipto foi explotado 

posteriormente em corte raso, e KARSCHON (1971) relata os resultados 

do balanço hidrico obtidos 4 anos após o corte, obtendo, de um modo g2,_ 

ral, as mesmas conclusões do trabalho anterior. Verificou ainda que a 

evapotranspiração começa a se igualar aos valores de antes do corte ma 

is ou menos a partir do 3º ano de desenvolvimento da brotação das ce

pas. 

Tamb�m em Israel, COHEN et al. (1966) não notaram 

diferenças marcantes de balanço hidrico entre uma plantação de pinus 

(Pe halepensis e P. brutia), com cerca de 15 anos de idade, e vegeta

ção herbácea natural. 

CRUCIANI (1972) estimou, pela mesma m�todologia de 

balanço h{drico, o consumo de água de uma cultura de cana-de-aç�car em 

Piracicaba, durante os 16 meses de seu ciclo, obtendo um total de 

1.076 mm de evapotranspiração real durante o periodo. 

CROFT e MONNINGER (1953) e posteriormente JOHNSTON 

(1970) relatam sobre um mesmo experimento de estimativa de ET em dife

rentes vegetações, no qual encontraram as seguintes médias anuais de 

evapotranspiração: 287 mm para parcelas de solo nu, 389 mm para parce

las com vegetação herbácea, e 533 mm para parcelas com cobertura flo

restal (PoEulus sp.). 

COSTIN (1961) estudou, com blocos de gesso, a água 

do solo em diferentes comunidades vegetais na Australia, não notando 

diferenças significativas de evapotranspiração entre elas. Afirma, com 

base nos resultados, que em condições de água à vontade no solo, ET é 

mais governada por fatores meteorol&gicos do que biol&gicos. 
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Pela análise dos dados de balanço hidrico de baci

as hidrogrificas pequenas, BELL e GATENBY (1969) nio notaram diferen

ças no rendimento hídrico entre bacias reflorestadas com eucialipto e 

bacias reflorestadas com pinus. Observaram ainda que o consumo da água 

do solo (consumo entre a capacidade de campo e o PMP) foi praticamente 

idêntico nos dois casos. 

Através da medição dos parâmetros da equação de ba 

lanço h!drico em plantaç;es de pinus, de idade variando entre 20 a 40 

anos, KITCIIING (1967) determinou que a evapotranspiração média para p� 

rfodo de 4 meses de verão era de 247 mm; calculando, ainda, a evapo

transpiração potencial pela fórmula de Penman, obteve relação ET/PET 

de 0,69. 

Na França, AUSSENAC (1972) estimou a evapotranspi-
N tf' � # ., � 

raçao de varias parcelas com coniferas e varias com folhosas, atraves 

da mediçio da precipitaçio, da infiltraçio, do escoamento superficial 

e da flutuação do lençol fre�tico, concluindo que, para as condiç5es 

do experimento, e sob raesmas condições de solo, diferentes espécies, 

mas com idade e estrutura idênticas, apresentam idênticas taxas de eva 

potranspiração. 

Analisando dados de lislmetros e de bacias hidro

gráficas pequenas, em Coshocton, Ohio, DREIBELBIS e AMERMAN (1964) ob

servaram que cultura de milho e pastagem apresentaram taxa de evapo

transpiração maior que floresta nos primeiros 40 cm do solo; abaixo 

dos 60 cm do perfil, todavia, ET foi maior em floresta, depois em mi

lho, depois em pastagem, o que reflete, segundo os autores, diferenças 

de penetração dos sistemas radiculares. 

, 

Outro componente importante do ciclo da agua em um 

ecossistema florestal é o processo de interceptação da água da chuva. 

De fato, dentro do contexto do balanço hidrico; durante períodos secos 

a transpiração e a evaporação da água do solo compõem o consumo de água 

de uma superfície vegetada. Durante períodos chuvosos, todavia, a in

terceptação também passa a fazer parte das perdas de água pelo ecossis 

tema (RUTTER, 1968). 

Pela interceptação, a cobertura florestal causa 

uma diminuição no total de chuva que atinge o solo. Conforme o tipo de 

floresta, esta redução pode atingir cerca de 25% da precipitação anual 



(LINSLEY et al., 1949). Em regi;es �midas dos Estados Unidos, por exem 

plo, as perdas por interceptação chegam a alcançar 254 mm por ano (HEb 

VEY e PATRIC, 1965b). Os aspectos físicos do processo de interceptação 

podem ser encontrados com detalhes em v&rias publicaç;es, como por 

exemplo em LINSLEY et al. (1949), LEONARD (1967), e em CZARNOWSKI e 

OLSZEWSKI (1968). 

A interceptação vem sendo estudada desde a muito 

tempo em diverso� paises. H& quase meio s�culo atr�s, ZON (1927) apre

sentava uma �evisão sobre alguns trabalhos que j& haviam siJo realiza

dos sobre interceptação da chuva pelas florestas na Europa. De acordo 

com HELVEY e PA'rRIC (1965ª), o primeiro trabalho de interceptação nos 

Estados Unidos foi desenvolvido em 1919. 

A fim de tornar mais fácil o entendimento dos as

pectos relacionados com a interceptação, principalmente para aqueles 

ainda não familiarizados com esta fase do ciclo hidrológico, será Útil 

rever alguns conceitos e definições mais comumente usados em estudos 

de interceptação. De acordo com HELVEY e PATRIC (1965b) tem-se: 

INTERCEPTAÇÃO: é o processo pelo qual a água da chuva é tempora

riamente retida pelas copas das árvores, sendo subsequentemente redis

tribuida em: a) água que respinga ao solo; b) água que escoa pelo tron 

co; e) água que volta à atmosfera por evaporação. 

PRECIPITAÇÃO TOTAL (PT): quantidade total de chuva que é medida 

em terreno aberto, ou acima das copas das árvores. 

PRECIPITAÇÃO INT�RNA (PI): chuva que atinge o piso florestal, in

cluindo gotas que passam diretamente pelas aberturas existentes entre 

as copas e gotas que respingam das copas. 

ESCOAMENTO PELO TRONCO (Et): água da chuva que, apbs retida pelas 
, 

copas, atinge o solo escoando pelos troncos das arvores. 

PRECIPITAÇÃO EF�TIVA (PE): chuva que efetivamente chega ao solo 

florestal: PE =PI + Et. 

PERDA POR INTERCEPTAÇÃO (I): parte da água interceptada que evap_2 

ra diretamente das copas, não atingindo, portanto, o solo. Este compo

nente, como pode ser deduzido, não é medido diretamente, mas sim calcu 

lado por diferença, conforme a equaçao: 

I = PT - (PI + Et) 
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O trabalho de HELVEY e PATRIC (1965b ) se constitui, 

ainda, em excelente tratado sobre a metodologia de medição da interceE 

tação em povoamentos florestais. Segundo estes autores, o coeficiente 

de variação associado com as medições dos parâmetros da equação acima 

;, em geral, pequeno quando o total de fgua medida aumenta, mantendo-se 

praticamente constante (10 - 15¼) par�mediçÕes maiores que 10 mm. A 

medição de PT em postos meteorológicos convencionais apresenta, em ge

ral, coeficiente de variação de 5�. Para estudos de interceptação, tera 

sido verificado �ue PT pode ser medida com precisão adequada usando-se 

de 2 a 4 pluviômetros instalados próximo ao local do experimento. 

A medição de PI apresenta, geralmente, maior varia 

bilidada, e maior número de pluviômetros & necessário para sua medição. 

De acordo com HELVEY e PATRIC, o uso de 18 pluvi;metros pequenos, com 

diimetro ao redor de 12,7 cm, tamb&m referidos como interceptômetros, 

são suficientes para igualar em precisio com a mediçio de PT por 2 pl� 

viÔmetros convencionais, desde que sejam periodicamente relocados den

tro do povoamento florestal. 

No que diz respeito ao escoamento pelo tronco, o 

método mais usado para sua medição tem sido o uso de dispositivos col.'.:: 

tores cuidadosamente colocados ao redor do tronco de árvores seleciona 

das ao acaso. HELVEY e fA'i'RIC, todavia, argumentam que este não seria 

o m&todo mais preciso, afirmando que o uso de parcelas, das quais se

mediria o Et de todas as árvores, daria menor coeficiente de variação.

Os problemas relativos aos rn&todos experimentais em 

estudos de interceptação são discutidos tamb ém em vários outros traba

lhos, como os de REYNOLDS e LEYTON (1963), LEONARD (1961) e ZINKE 

(1967). Este ;ltimo autor apresenta anilise geral com base na revis�o 

de cerca de 80 trabalhos sobre interceptação em diferentes tipos de 

florestas. 

KITTREDGE et al. (1941) mediram, durante 6 anos, a 

interceptação em uma plantação de pínus (P. canariensis), de idade 

aproximada de 28 anos, determinando que as perdas por interceptaçio do 

povoamento estudado variaram de 17 a 28;�. Verificaram ainda que a pro

porçio do componente Et foi de apenas 1% da precipitaçio medida no 

aberto. 

VOIGT (1960) realizou ob servações durante 2 anos 
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numa área florestada em Connecticut, Estados Unidos, encontrando valo

res de interceptação de 19% em pinus e 25% em floresta de esp�cie fo

lhosa (Fagus grandifo�i�). 

Na Inglaterra, RUTTER (1963) mediu a interceptação 

em uma plantação de Pinus sylvestris, de 19 anos de idade, encontrando 

valor de 32P de perda por interceptação nas condições do estudo. Veri

ficou ainda que existe correlação positiva entre o componente escoame� 

to pelo tronco (Et) e o DAP (diâmetro a 1,30 m do solo) das árvores. 

DE'dALLE e PAUSELL (1969), medindo a interceptação em floresta natural 

de folhosas mistas, não encontraram correlação entre Et e DAP, sendo 

que o valor da interceptação determinada foi de 12%. 

De modo geral, sempre existe uma defasagem entre o 

in!cio da chuva e o inicio dos componentes precipitação interna e esco 

amento pelo tronco. Numa floresta de folhosas na Nova Zel�ndia, por 

exemplo, ALDRIDGE e JACKSON (1973) verificaram que PI inicia-se apbs a 

precipitação total ultrapassar 0,5 mm, ao passo que Et inicia-se apbs 

i,3 mm de precipitação total. A quantidade de água que fica retida nas 

copas até o inicio de PI e Et é referida como "capacidade de ret�nção11 

(LEONARD, 1967). 

Para alguns tipos de florestas, a interceptação po
. 

-

de ser determinada apenas pela medição do componente PI, uma vez que 

Et não se verifica, ou ocorre em proporções desprezíveis (ROTHACHER, 

1963), (SKAU, 1964). 

De modo geral, de acordo com os resultados de inú

meros trabalhos já realizados, pode-se afirmar que as florestas de co

níferas interceptam mais do que as florestas de folhosas (RAPP e ROMA

NE, 1968), (FRECHETT:2::, 1969), (DELFS, 1967), (S':!ANK et al., 1972), (RO 

GERSON e BYRNES, 1968), (NIHLGARD, 1969), (SMITH, 1973), (MOLCHANOV, 

1963). Tem sido verificado, também, que as perdas por interceptação 

tendem a aumentar com a idade do povoamento florestal (HELVEY, 1967), 

(DELFS, 1967) • 

Através da interceptação, as florestas diminuem a 

quantidade da chuva que chega ao solo, mas TRIMELE e \{SITZHAN ( 195l�) 

verificaram que também a intensidade das chuvas que penetram pelas co

pas das árvores é diminuída, numa proporção máxima de até 20;; de redu-

çao. 
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Alguns autores têm tentado relacionar as diferen

ças de comportamento no que diz respeito ao processo de escoamento pe

lo tronco com a distribuição e o conteúdo da água do solo ao redor das 

árvores (ESCHNER, 1967), (BRO';/N e BOURN, 1973), (\·/EIHE, 1973). Este Úl_ 

timo autor, por exemplo, estudando a interceptação em povoamentos de 

folhosa (Fasus sp.) e de coniferas (Picea sp.) verificou que Et atin

giu cerca de 20% da pr'ecipi tação total no primeiro caso, mas permane-
, 

ceu zero no povoamento de conlfera. Com base nestas observaç5es, suge-

riu que a alta taxa de interceptação seria um dos fatores responsáveis 

pelo pobre crescimento da conifera (Picea sp.) em locais de baixa pre

cipitação e em terreno relativamente plano. 

A perda por interceptação de uma cobertura flores

tal pode ser separada em dois componentes: evaporação das copas e eva

poração do piso ( 11litter 11
, serapilheira). Este Último componente, bem 

menor, geralmente nio é considerado nos estudos. HELVEY (1964) mostrou 

que em florestas naturais de folhosas a interceptação pelo piso pode 

atingir cerca de 50 mm anuais. Outros trabalhos relativos a intercept� 

ção do piso e também por vegetação de gram!neas são, por exemplo, os 

de KERENSKI (1970), BURGY e POMEROY (1958), CROUSE et al. (1966). 

Den�re as características da vegetação, a densida

de do povoamento é um dos f�tores que afetam a interceptação. ROGERSO;, 

(1967) analisou os dados de um estudo aplicando regressão múltipla pa

ra a determinação de uma equação de regressão para a estimativa de PI 

a partir de 9 variáveis. Considerando apenas uma variável por vez, a 

Única queéeu correlação significativa foi a quantidade (mm) de PT, cu

ja equação respondia por 98,6% da variação de PI. Com o acréscimo de 

outras variáveis, a equação que deu melhor resultado (99,3% da varia

ção) foi a que incluía, além de PT, o valor da.área basal do povoamen

to. ROGERSON (1968) afirma que a redução de 4,5 m2/ha �e área basal do 

povoamento pode aumentar a precipitação interna de cerca de 2,0%. 

THORUD (1963), por outro lado, verificou que a desrama artificial não 

causou variação significativa nas proporções de PI e de Et, em um pov� 

amento de Pinus resinosa de 31 anos de idade. THOMPSON (1970), traba

lhando com folhosas (carvalho), observou que a interceptação foi maior 

quando as árvores se encontravam com as folhas do que quando haviam si 

do desfolhadas por produtos químicos. 
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Muito pouco tem sido feito a respeito da mediçio 

da interceptação em florestas tropicais. JACKSON (1971) estimou que s� 

ria necessário um número muito grande de interceptômetros a fim de que 

se pudesse medir a precipitação interna com precisão razoivel. L0W 

(1972) sugere que as perdas por interceptação são responsáveis pela rc 

dução de 50% na precipitação total em florestas da Malásia. De fato, 

SIM (1972) observou que nesta mesma região as perdas por interceptaç5o 

variaram de 25 a 80%. No Brasil, a Ú.."lica referência encontrada foi a 

de um trabal�o realizado em 1936, em condições de floresta subtropi-

cal, citado por GEIGER (1966). Segundo esta citação, considerando 

PT = 100%, as medições de PI, Et e I deram, respectivamente, os segui� 

tes valores: 34%, 28% e 38%� 

Em Israel, KARSCH0N e HETH (1967)nediram a interce12 

tação em plantações homogêneas de eucalipto (E. camaldulensis), obten

do as seguintes equações de regressã� de acordo com as diferentes ida-

des do povoamento: 

aos 7 anos PE = 0,857 (PT) - o,o4 

aos 8 anos PE ::: 0,851 (PT)' - 0,03 

aos 9 anos PE = 0,889 (PT) - 0,33 

aos 10 anos: PE = 0,904 (PT) - 0,75 

Em termos médios, as proporçoes de PI, Et e Ide

ram os seguintes resultados: 80,8%, 4,5% e 14,6%, respectivamente. 

Para as florestas de folhosas mistas de toda a re

gião leste dos Estados Unidos, HELVEY e PlTRIC (1965ª) afirmam que as 
-

equaçoes 

PI= 0,901 (PT) - 0,031 

Et ::: 0,041 (PT) - 0,005 

podem ser usadas para as estimativas de PI e de Et a partir da medição 

da precipitação em área aberta. 

Para completar esta revisão sobre a interceptação, 

será interessante discutir um aspecto ainda controvertido na literatu

ra, qual seja o de se saber se o processo representa ou nao uma perda 

real de &cua para o ecossiste□a ( GOODEL, 1963), (LEYTON et al., 1967). 
- , 

Pelo fato de que a evaporaçao e um processo que depende do fornecimen-
to de energia, e considera:1do que a quantidade de energia disponível

pRra a evaporaçio em um dado ambiente & uma quantia limitada, alguns



autores tim sugerido que a energia utilizada para a evaporação da �gua 

interceptada deve necessariamente ser parte do total que seria utiliz� 

da para a evapotranspiração. A partir desta idéia básica, duas linhas 

de pensamento se desenvolveram no que diz respeito ao papel da inter

ceptação no ciclo hidrolbgico. Uma delas sugere que se a energia uti-
- , . d , 

lizada para a evaporaçao da agua intercepta a e "retirada" do total 

que seria disponível para a transpiração, então a perda por intercept3:: 

ção é compensada pela concomitante diminuição da transpiração 

(THORN'TH'dAIT,:S e MATHER, 1955), (RAKHMANOV, 1958), (NICOLSON et al., 

1968). Em outras palavras, a interceptação não deveria ser considerada 

como perda no balanço hidrico de um sistema. Por outro lado, alguns r� 

sultados experimentais não pareciam muito coerentes com este raciocí

nio. De fato, tem sido observado que a evaporação de florestas cujas 

copas se encontram molhadas é maior do que a que ocorre em condiç;es 

secas, em idênticas condiç;es ambientais (PENMAN, 1967), (RUTTER, 

1968), (McNAUGH'rON e BLACK, 1973). Devido a estas evidências experimeE: 

tais, a segunda linha de pensamento sugere que a interceptação realmeE: 

te se constitui em perda. Em recente publicação, MURPHY e KNOERR 

(1975) realizaram significativa contribuição para o esclarecimento des 

te aspecto, através do estudo de um modelo simulado de interceptação e 

dos processos fisicos que interagem no fornecimento de energia necess� 

ria à evaporação da água interceptada. Pela segunda linha de raciocí

nio discutida, depreende-se que a energia disponfvel para a evaporaçao 

nao se mantém fixa para um determinado ambiente, mas é maior quando as 

folhas se encontram molhadas do que quando secas. MURPHY e KNOERR con

cluíram que esta fonte extra de energia para a evaporação da água in

terceptada resulta de um acréscimo de radiação líquida que é causado 

pela diminuição da emissão de radiação de onda longa pelas superfícies 

molhadas, e também por uma diminuição no fluxo de calor sensível, mod1_ 

ficações estas provocadas pelo fato das copas se encontrarem molhadas. 

Um outro aspecto do estudo das relações de �gua em 

florestas diz respeito às interações entre o crescimento radial do po-

, d' t 1 1 voamento e as quantidades de aeua isponive no so o. De modo geral, 

tanto o crescimento em diâmetro, como em altura, e o crescimento das 

raizes são todos mais ou menos sensiveis às defici;ncias hidricas. Pes 

quisas realizadas nas Últimas décadas têm revelado que o crescimento 

estacional e mes:no diário das árvores está mais diretamente correlacio 

nado com as flutuações da água do solo do que com qualquer outro fator 
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do meio (ZAHNER, 1968
ª
). A medida que o solo se torna mais seco, a ab

sorção de nutrientes ; reduzida, surgem d&ficits hfdricos nas folhas, 

o processo de fotossfntese e os processos circulatórios sio diminu1-

dos, e o crescimento dos meristemas, em consequ;ncia, fica prejudica

do.

TRIMELE (1969) afirma que para povoamentos homogi

neos e uniformes, o DAP (diimetro a 1,30 m do solo) é o melhor indica

dor potencial de crescimento. 

VALENZIANO e SCARAMUZZI (1967) acompanharam o cres

cimento de plantaç�es de eucaliptos (E. camaldulcnsis e E. viminalis), 

através da.medição periódica do DAP das árvores. Verificaram, entre o� 

tras conclus5es, que as duas esp&cies apresentaram padrio similar de 

crescimento, e que durante o per1odo estudado (18 m;ses) ambas mostra-
( . 

..., ( ram crescimento continuo, ou seJa, nao apresentaram qualquer periodo 

de dormência. 

McCLURKIN (1958) estudou as relaç;es entre umida

de do solo e o crescimento radial em plantaç5es de Pinus echinata, de 

19 anos de idade, determinando a exist;ncia de correlação significati

va entre crescimento radial e água dispon!vel no perfil de 1,20 m de 

solo. MOEHRING e RALSTON (1967) realizaram estudo semelhante em plan

taç5es de Pinus taeda, tamb&m concluindo que existe correlaçio �igini� 

ficativa entre o crescimento em área basal e a umidade do solo. ZAHNER 

(1968
b
) cita trabalho realizado por BOGGES (1953 e 1956), que mediu se

manalmente a água do solo e a área basà:'l em Pinus echinata e em �uercus 

alba durante 4 anos, chegando� conclusão de que a área basal acumula

da, em ambas as espécies, diminuía quando cerca da metade da água dis-
' ponivel no primeiro metro de solo era consumida. No povoamento de 

g.alba, o autor verificou ainda que num ano mais Úmido o crescimento

em área basal foi quase o dobro daquele ocorrido em ano seco.

Finalmente, um �ltimo aspecto do balanço hidrico 

em floresta é o relacionado com a interação da ve�etação com a água da 

chuva que por ela passa, ou, em outras palavras, os efeitos das dife

rentes esp;cies florestais sobre a qualidade da igua da chuva. McKEE e 

WOLF (1963) citam referências pelas quais certas esp;ciss florestais 

(�s spp.; Acer spp.) não são recomendadas para plantio ao reclor ele 

reservatórios pois suas folhas podem descolorir a água e, na decompo

sição, causar odores desasradivcis. Citam tamb�m trabalhos realizados 

na Holanda, segundo os quais a �gua proveniente de freas plantadas com 
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pinus ou com carvalho apresentavam maior cor, maior demanda de oxigê� 

nio, maior concentração de bicarbonatos, maior dureza e maior concen

tração de cloretos do que a á.gua proveniente de áreas revestidas com 

vegetação herbácea natural. 

Segundo PIERCE (1965), as coniferas têm sido pref� 

ridas para o reflorestamento de áreas ao redor de reservatórios, mas, 

conclui o autor, estudos têm mostrado que cada espécie em particular 

causa diferentes alterações na composição da água da chuva. 

Mas nao é apenas pela possivel deterioração de re

servatórios ·de água que este aspecto é importante (KUNKLE, i974). Ao 

interagir com a vegetação, a água da chuva arrasta quantidades apreci

iveis de nutrientes, fen&meno esse referido como lavagem (CAMARGO, 

1968). Este processo desempenha papel significativo na ciclagem de nu

trientes em ecossistemas florestais (JORDAN e KLINE, 1972), (A'l'TIWILL, 

1966). 

Ap6s muitos anos de mediç;es, TOLLENAAR e RYCKBORST 

(1975) apresentam os resultados de um estudo, no qual se analisou a á-. 

gua de drenagem de lisfmetros sob duas condiç;es: um contendo apenas 

solo nu, e o segundo plantado com coníferas (Pinus sp.). Foi verifica� 

do, al�m de outros, que as confferas interceptam cerca de 24% a mais 
- 2- + + , 

de Cl , so4 , Na e K da agua da chuva do que o solo nu, e que as co

nfferas causam, também,"redução do pH. 

Pela análise das adiç;es (precipitação) e das per

das (defluvio) em bacias hidrográficas experimentais é possível conse

guir-se informação mais geral sobre a ciclagem de nutrientes em rela

çao a diferentes ecossistemas, como mostram os trabalhos de TAYLOR et 

al. (1971), LIKENS et al. (1967), JOHNSONe SWANK (1973), HART et al. 

(1973), FISHER et al. (1968), IWATSUBO e TSUTSUMI (1968). Através do 

processo de lavagem, as diferentes condições d� cobertura vegetal cau

sam diferentes alterações na composição qufmica da água da chuva, con

tribuindo, desta forma, de maneira distinta com a ciclagem de nutrien

tes. Assim, conforme esclarece WELLS et al.(1972), a compilação deste 

ciclo em florestas deve incluir também a medição da qualidade da água 

da precipitação interna e da água que escoa pelo tronco. 

KIMHINS (1973) analisa o aspecto de amostragem de 

PI e de Et, a fim de que se possa� obter dados com a necess&ria preci-

sao. 
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LIKENS e EATON (1970) citam trabalhos nos quais foi 

mostrado que o escoamento pelo tronco contribui com cerca de 3 a 6% do 

total (precipitação + 11litter 11 ) de K, Ca, M"g, e Ua que chega ao solo 

florestal. Pela análise do pH do solo ao redor de caules de Pinus ui-
.... � 

naster e em vários pontos cada vez mais distantes destes, verificou-se 

que o pH nestes vários pontos variou b�stante, provavelmente pelo efei

to da água que escoa pelo tronco das árvores, que é extremamente ácida 

(pH 3,9-4,4) (ANÔNIMO, 1969)�

AUSSEi'JAC et al. (1972) concluíram que apenas o K 

se apresenta�a em quantidades mensuráveis em amostras de água de PI e 

de Et em povoamentos de con:Í.feras, na França. Também na Nova Zelandia, 

WILL (1955) já observara, em plantaç�es de coníferas, que o K e o Na 

sio devolvidos ao solo em maiores proporções atrav�s da �gua da 

chuva. 

WELLS et al. (1972) e KAUL e BILLINGS (1965), est2; 

dando o ciclo de nutrientes em florestas de folhosas e de coníferas, 

observaram que a lavagem foi, em geral, maior nas primeiras do que nas 

segundas. Ou seja, a taxa de ciclagem foi maior para as folhosas do 

que para as coníferas. 

SOERIANEGARA (1970) verificou que as concentrações 

de K e Ca foram maiores em amostras da &gua da precipitaçio interna em 

florestas de folhosas mistas do que em amostras de água da chuva. Veri 

ficou tamb&m que o K é, em geral, mais lavável do que o Ca. 

TARRANT (1968) estudou a qualidade de PI e de Et 

em três sistemas diferentes, floresta de folhosas, floresta de conÍfe 

ras e floresta mista de folhosa e conifera, observando diferenças nas 

taxas de ciclagens. Verificou tamb�m que o valor de Sblidos Totais Dis 

solvidos foi maior para .Et do que para PI, e que o pH de PI foi simi

lar ao pH da chuva, o que tamb;m foi observado por MAHENDRAPPA (1974). 

NISHIMURA (1973), estudando o ciclo de nutrientes 

em uma floresta de conífera, concluiu que do total anual de nutrientes 

contidos no 11litter11 , mais água de PI, mais água de Et, cerca de 90% 

de Na, 76% de K e 63% de Mg chegam ao solo via PI e Et • Tais resulta

dos estão de acordo com as conclusões de EATON et al. (1973), pelas 

quais "os nutrientes reconhecidamente associados com moléculas orgâni

cas (P e N) têm, em geral, mnior mobilidade via 11litter". Já os nutri

entes mais comumente encontrados na forma iônica movem-se mais rapida-
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mente via precipitação interna e eGcoamento pelo tronco". 

McCOLL (1970) estudou as alterações de qualidade 

da &gua da chuva em floresta tropical na Costa Rica. O pi[ da água da 

chuva e da precipitação interna foi, praticamente, neutro, mas aprese� 

tau-se bem mais &cido na �gua de escoamento pelo tronco. A condutivida 

de dobrou de valor da água da chuva para a da precipitaçio interna, 

sendo bem maior ainda para a água do escoamento pelo tronco, o que le

vou o autor a concluir que o Et, embora de pequenas proporções, parece 

desempenhar papel, importante no regime químico e biológico do solo im� 

diatamente ao redor do tronco. Esta conclusão já havia sido sugerida 

antes por POZDNYAKOV (1956). Tamb&m MINA (1967) concluiu que a água de 

Et mostrou ter efeito sobre o solo atrav�s do aumento da acidez ativa 

(tanto troc�vel como hidrolÍtica) e tQmb&m pelo aumento do conte;do 

de Al e Fe mbveis. Concluiu ainda que .este efeito� localizado e se 

restringe a cerca de 30-50 cm de raio a partir do caule e numa profun

didade de 1 m aproximadamente, e que das espécies estudadas o pinus 

foi a que apresentou maior efeito sobre o solo. BRUCKERT e TOUTAIU 

(1971) observaram que a água de PI em plantações de Far,us sllvatica e 

Pinus sylvestris continha compostos orgânicos simples e polimcrizados, 

concluindo que o processo de humificação na realidade inicia-se ainda 

na ,gua da chuva, ap;s interaçio desta com a vegetaç�o. GESPER e 

HOLOWAYCHUK (1971), analisando amostras da água do escoamento pelo tron 

co e correlacionando estes resultados com a análise de propriedades 

químicas do solo, concluiram que o Et apresentou efeito considerável 

sobre o solo ao redor do tronco; na conclusão do trabalho, estes auto

res afirmam que 11reconhecem este efeito como sendo definitivo fator de 

formação do solo, ao qual deram o nome de "fator biohidrolÓgico Tt, defi 

nido como a interação da precipitação com as plantas, particularmente 

árvores 11. 



4. MATERIAL S M�TODOS

4.1. Área Experimental 

,. 
A arca experimental acha-se localizada no campus d:). 

E.S.A. "Luiz de Queiroz", no município de Piracicaba, entre as coorde

nadas geográficas de 22º 1+2 '30" de latitude sul e 47Q38 i ()0" de longi tu

de a oeste de Gre-enwich, numa altitude de 540 m. Os povoamentos flore� 

tais onde foiam coletados os dados situam-sei margem esquerda do cbr

rego �'.ente Olimpo, no extremo leste do campus da ESALQ, numa área com 

declividade aproximada de 4,5% (Figura 1). 

,. 

O povoamento de eucalipto tem area aproximada de 

1 hectare, e foi desenvolvido a partir de sementes da espécie E. salli

J.1ª Smith, provenientes da Austrália. O plantio foi realizado em dezem

bro de 1969, em espaçamento de 3 x 2 m. Por ocasião do inicio do pre-
, 4 2 

sente estudo, o povoamento apresentava area basal de 15, m /ha e altu

ra mfdia de 13,4 metros. 

O povoamento de pinus foi plantado na mesma �poca 
, 

e em area e espaçamento iguais ao anterior. Foi desenvolvido a partir 

de sementes da csp�cie P. caribaea Morelet var. caribaea provenientes 

de Cuba, e por ocasi�o do inicio do experimento apresentava &rea ba

sal de 13,5 m
2/ha e altura média de 6 metros.



ESTADO DE 
SÃO ?i\ULO 

HUIHCÍPIO 
DE 

PIRACICABA 
E,S1\L(� 

Figura 1: Localisaçio da Ãrea Experi�ental em Reloçio ao 
Bstado de Sio Paulo,ao KunicÍpio de Piracicaba 
e ao Campus da Z3AL�-USP. 
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Para o alcance dos objetivos propostos, o experi-

. mento foi orientado para a determinaç;o do balanço hfdrico dos tris 

sistemas estudados a partir da medição dos vários componentes do ciclo 

da água em cada caso, de acordo com a seguinte equaçio simplificada do 

balanço hídrico: 

onde: 

P = ET + I + R + G + 6 S 

P = precipitaçio 

ET = evapotranspiraçio 

I = interceptação 

R = escoamento superficial (runoff) 

G = percolação profunda 

4s = variação do armazenamento da água do solo. 

A Figura 2 ilustra as relações entre estes vários 

componentes do ciclo da água em um povoamento florestal. 

Durante o perfodo experimental foram medidos os 

termos PT, PI, Et, S e  Eo. Foram medidos também os seguintes aspectos 

qualitativos em amostras de água de PT, PI e Et: pH, turbidez, alcali

nidade, condutividade especifica, sólidos totais dissolvidos e cor. Os 

valores de PE e de I são calculados, conforme já abordado na revisão 

de literatura, de acordo com: 

PE =PI + Et 

I = PT - PE 

A fim de que os resultados obtidos pudessem permi

tir análises comparativas dos vários aspectos estudados entre as três 

diferentes coberturas vegetais, principalmente no que diz respeito à 

evapotranspiração, procurou-se estabelecer as parcelas de tal forma a 

eliminar, ou tornar desprezíveis, os efeitos de outros fatores do 

meio, especialmente as diferenças de solo, geologia, clima, declivida

de. A existência de um povoamento de eucalipto adjacente a um de pinus, 

e ambos adjacentes a uma área aberta, pareceu atender a estas restri

ções preliminares. 
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Fi�ura2: Representação esquem�tica dos componentes do balan-
ço htdrico em ·um povoamento florc,stal: 
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precipitaç�o total(prccipitação medida em �rea 
aberta) 
precipitação total interna 
escoamento pelo tronco 
precipitação efetiva (PI + Et) 
perda por interceptaç�o 
transpiração 
Evaporaçio da �zua do Solo 
evapotranspiração 
_infil trG.ção 
escoamento superficial (runoff, enxurrada) 
percolação profunda 
evaporação de tanque Classe A. 



27. 

Conforme pode ser observado no esquema da Figura 

2, o termo G, que inclui a igua que drena além do limite inferior do 

perfil de solo considerado, é de diffcil medição. De acordo com o dis

cutido na revis;o da literatura, existem'métodos para se obter uma es

timativa de G. No presente trabalho, todavia, nenhuma tentativa foi 

feita para se estimar o valor da percolaçio profunda. 

medição é, 

dição de I� 

Com relação 

no ge1�al, mais fácil 

seria através do uso 

ao termo R

do que a de 

de parcelas 

pode-se afirmar que a sua 

G. Uma das maneiras de me-

dotadas de sistemas coleto

res do escoamento superficial, semelhantes, por exemplo, aos descritos 

em CROFT e !'·lOl!NINGE:R ( 1953). Tampouco este termo pôde, todavia, ser me 

dido no presente estudo, principalmente pelo volume considerável de in 

versões exigido para a construção de tais dispositivos. 

Os aspectos discutidos nos tr�s �ltimos nará�rafos 
.,_ u 

definem, de certa forma, as limitações do plano experimental: 

a) os resultados obtidos são válidos para a área experimental e

para regiões em condições de solo, geologia, clima e vegetação

.similares;

b) a estimativa dq termo evapotranspiração c:rr) através da equa

çao simplificada do balanço hfdrico, em virtude da não mediç�o

dos termos R e G, fica restrita apenas para períodos secos do

ano, conforme já discutido na revisão da literatura.

4.3. Metodologiq 

A precipitação total (PT) foi medida na parcela a

berta (contendo vegetação herbácea), por meio de um pluvibgrafo tipo 
. ,. , - 2 , 

Hellman e de pluviometro comum com area de captaçao de 311 cm . O gra-

fíco do pluviÓgrafo era trocado semanalmente, e a leitura do pluviôme

tro era feita imediatamente após cada chuva, para fins de cálculo da 

interceptação, conforme será explicado posteriormente. Os gráficos do 

pluviÓerafo eram, depois, tabulados em chuvas isoladas e em totais di� 

rio e mensal de precipitação. 



Os dados de evaporaçio (Eo) foram obtidos em tanque 

Classe A instalado tamb�m na parcela aberta, mas tais mediç5es s6 pude

ram ser iniciadas em novembro de 1973. A evaporação foi medida pela 

quantidade de água que era adicionada ou retirada ao tanque a cada pe

riodo de uma semana, at� atingir um nfvel de refer;ncia. 

A precipitação interna (PI) foi medida por meio de

pluviômetros pequenos (interceptÔmetros), com área de captação de 127 

cm2 • Foram utilizados 12 pluviômetros no povoamento de eucaliptos e 12 

no de pinus; Conforme mostra a Figura 3, os pluviômetros foi�am instal.2:; 

dos sobre estacas e fixados a um suporte munido de parafusos, os quais 

permitiam o nivelamento do instrumento� Durante o perfodo experimental, 

estes pluviSmetros foram relocados 4 v;zes dentro dos povoamentos. As 

leituras for�m feitas ap6s cada chuva, sendo que, na medida do possfvel, 

procurou-se efetuar as mediç5es depois de mais ou menos 2 horas ap6s o 

t&rmino das chuvas (GEIGER, 1966). Os valores volum&tricos medidos eram, 

posteriormente, tabulados em milímetro de altura de água, a partir da 

área de captação dos pluviômetros. 

Com relaçio io escoamento pelo tronco, este foi mo 

dido em dispositivos coletores conforme mostra a Figura 3. Cada dispo

sitivo constava de um segmento de borracha (borracha de revestimento 

de porta de autombvel) que era fixado ao redor do tronco da frvore por 

meio de percevejos de metal e de cola araldite. As duas extremidades 
, 

da borracha conduziam a agua a um funil que, por sua vez, estava liga-

do a um recipiente de plástico com capacidade de 20 litros. Foram uti

lizados 10 dispositivos em cada povoamento, que eram afixados em árvo

res selecionadas de tal forma a incluir a variação de DAP do povoamen

to. Verificou-se que os anéis de borracha duravam, de modo geral, cer

ca de 2-3 meses, ao fim dos quais havia necessidade de se colocar nova 

borracha. A cada vez que esta operação era necéssária, o novo disposi

tivo era afixado em árvores diferentes. A transformação dos valores de 

volume de água para milímetro foi feita de acordo com o seguinte proc� 

dimento, baseado em informações da literatura, assim como em experi;n

cia adquirida em trabalhos semelhantes já realizados em outras regiões 

(KARSCHON, 1973): atrav&s de cuidadosa verificaçio no local, verificou 

se que para o povoamento de eucalipto havia, em m6dia, 1.320 árvores 

por hectare, e nio 1.667, 
, que e o total que deveria haver considerando 

o espaçamento de 3 x 2 m. Desta forma, a projeção da copa de cada árvo



Fiçura 3: 

Fi�ura 4:

Vista interna do povoamento de euca
lipto e dos dispositivos de medição 
da precipitaçio interna e do escoa
mento pelo tronco. 

Detalhe da mediçio da ;3ua do solo, 
vendo-se a sonda de neutrons sobre o 
tubo de alum!nio e o aparelho medidor 
de neutrons moderados. 
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2 re corresponde, em teoria, a 7,6 m ,  que foi o fator de conversao uti-

lizado para o caso do eucalipto. Por procedimento semelhante, o fator 

de conversão para o povoamento de pinus foi de 6,9. 

As relaç�es entre precipitaçio total, precipitação 

interria, escoamento pelo tronco, precipitação efetiva e interceptação 

foram, em cada caso, analisadas por regressio linear simples. 

A mediç5o da �gua do solo foi realizada atrav�s do 

m�todo de moderaçio de neutrons, utilizando-se sonda do tipo 11BASC 

Depth I'.oisture/Donsity Probe11 fabricada pela NEA - Nordisk Blektrisk 

Apparatfabrik, da Dinamarca, cuja fonte de neutrons � constitu!da por 
241 Am-Be, com radioatividade nominal de 30mCi. Em cada povoamento flo-

restal, assim como na parcela de vegetaç�o herb�cea, foram introduzi

dos verticalmente no solo 3 tubos de aluminio com comprimento a1n·oxi1:1.'.2_ 

do de 2,20 m, que ficaram situo.dos a uma distância aproximada de 15 m3::. 

tros um do outro. Estes tubos serviam de acesso para a sonda de neu

trons, conforme ilustrado na Figura 4. As leituras, obtidas por conta

gem durante 1 minuto, foram feitas, em cada tubo, a partir dos 30 cm 

de profundidade, repetindo-se a intervalos de 30 cm at; a profundidade 

de 1,80 m. A determinaçio da umidade do solo na camada superficial de 

0-30 cm foi feita por gravimctria (REYNOLDS, 1970). Durante o perfodo

�xperimental, as mediç3es da &gua do solo foram realizadas �rn interva-
r • 

1 A 

-

lo m:i.n1mo de mes. Em algumas ocasioes foram feitas leituras quinze~

nais. A calibragem da sonda de neutrons foi desenvolvida no campo, a

través da comparação da porcentagem de umidade determinada gravimetri

camente com os valores da contac;em por minuto obtidos no mesmo instan

te em que as amostras iam sendo coletadas. A curva de calibragem assim

obtida coincidiu com a curva de calibragem de fábrica do aparelho, e a

trru1sformação dos valores de contagem por minuto em porcentagem de umi

dade com base em volume foi, após esta verificação, desenvolvida atra

vés da própria curva de calibragem da fábrica. Finalmente, o cilculo

da quantidade de ácua armazenada no perfil do solo (S) foi feito pela

integração das áreas compreendidas entre leituras consecutivas de umi

dade pela sonda de neutrons.

Para a verificaç�o do desenvolvimento, ou do 6res-
� cimento radial dos povoamuntos durante o periodo, procedeu-se a medi-

ção estad.onal do DAP (diâmetro a 1,30 m de altura) das árvores. A pri_ 

meira 1neàição foi realizada por ocasião do inicio do experimento, e as 
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seguintes se repetiram a cada 3 meses, num total de 8 mediç&es. A mé

dia do DAP em cada data foi obtida pela mediçio do DAP de 132 árvores 

devidamente identificadas em cada povoamento, utilizando-se trena den

drométrica. 

Por fim, os aspect_os quali tn.ti vos estudados foram 

medidos em amostras coletadas apbs cada chuva no pluviômetro, nos in

terceptÔmetros e nos recipientes plisticos utilizados para a mediçio 

da interceptação,, recipientes estes que foram frequentemente lavados 

durante todo o perfodo experimental. As amostras foram coletadas em 

garrafinhas de polietileno de 250 ml. Apbs cada chuva eram coletadas 2 

garrafinhas da água coletada no pluviômetro, 4 garrafinhas da água de 

intercept5metros escolhidos ao acaso 7 e 4 garrafinhas dos recipientes 

pl�sticos de mediç5o do escoamento pelo tronco, tamb&m escolhidos, em 

caGa vez, ao acaso, tanto para o povoamento de eucalipto como no de PÍ

nus. As anilises eram realizadas imediatamente apbs a chegada das amos 

tras no laboratbrio. O pH foi medido em potenci3metro modelo 2075 fa

bricado pela HACH Chemical Company. A mediçio da turbidez foi feita em 

turbidfmetro modelo 2100A, tamb�m fabricado pela HACH. Para a mediçio 

da condutância utilizou-se de um coriclutivimetro modelo 2511, também da 

ITACH� Os valores dos s6lidos Totais Dissolvidos foram obtidos a partir 
" f � .  dos resultados de condutancia especirica, conforme escala de conversão 

da HACII CHEIHCAL COMPANY ( 1973ª ). A cor foi determinada colorimetrica

mente, em color!metro modelo DR, da HACIT,conforme m&todo descrito em 

HACH CHEMICAL COMPANY (1973b ). A alcalinidade foi determinada por titu 
-

-

lometria, conforme método descrito em AMERIC/1.N PUBLIC HEALTH ASSOCIA

TION (1949). Os dados de laboratbrio foram, a seguir, comparados por 

análise da variância, a fim de determinar os possíveis efeitos das du

as espécies florestais estudadas t assim como diferenças significativas 

entre as espécies. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSlO

5.1. Caracterfsticas F!sicas do Solo 

Através da abertura de uma trincheira entre os po

vorunentos florestais estudados, procedeu-se a anflise morfolbgica do s2 

lo, bem como. colctnro.m-se o.mostras dos vários horizontes paro. a determ_=h, 

naçio de suas caracterfsticas físicas. Os resultados s�o a9resentados 

na. Tabela 1. 

Pelas características morfolbsicas do perfil, as-
. 1 ]t ' 1 · '1· f' . 'f" t sim como pe o.e re,su. ao.os e as ana ises J.sicas, veri ica-,se que se ra

ta de um solo podz;lico. Pela sua situaç5o ceoiráfica, verifica-se ain 

da que este solo se encontra em posiçJo de transiçio entre os solos da 

Série 11Luiz de Que:Lroz11 e os da SÓ ri e 11Sertãozinho 11 , cujas descrições 

podem ser encontradas em RJ'.'UiZAIH et al., ( 1966) � Do ponto de vista geo-

1, . ,. < ~ ,,, ogico, e bem possivel que a formaçao deste solo tenha sofrido influe� 

eia tanto do conjunto de sedirnentos da Formaçio Itapctininga, quanto 

do derrame de diabásio da ,Série Sno Dento, conform,e pode ser depreendi:_ 

do do mapa 0eo1Ógico contido em RJ\ITZAIJI ( 1956). 
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Tabela 1: Caracterfsticas F1sicas do Solo 

:::spessura 1:.nálise Textural Densi- r:ctenção ele Ur:
1

idetde 

Hor. Areia Limo J'..rg:ila Classe 
dade 1/3 1\ tm 15 Atm P,par. 

(cm) ( '.l5) ( ;;) ('.;5) '.l'ext:1ral (g/cm_.1 ) (% vol.) ("' vol.) 
'

) 

Ap o - 15 73,9 12,8 13, ti. ba 1,5 23,3 11,0 

A3 15 - 38 68,5 12,7 18,8 ba 1,6 24,3 11,9 

B1 38 - 75 61 o 
' 11,4 27,6 bra 1 I+

' 
211-, 1 15,3 

B2 75 - 102 55,2 11,7 33,l bra 1,5 
--,

o 

1 co, 11-t-,5

B3 102 - 14•4 57,9 11,5 30,6 bra. 1,4 30,3 15,1 

e J.41+> 56,1 12,7 31,2 bra 1,3 29,3 15,4 



5.2. Intercentacio 

Ao todo foram medidas,durante o perfodo experimen

·tal, 64 chuvas isoladas para a determinação da interceptação nos povoE_

mentos de eucaliptos .e de pinus, chuvas estas que variaram de um va-

].or m.1'n1·mo d O 8 t' ,. · ' '5 A T l 1 2 t' a· . . e , mm a e um max1mo ae o mm. ale a con·em a 1s-

tribuição e a frequ&ncia das virias classes de tamanho das chuvas ob

servadas durante b periodo, assim como os valores médios de precipita

ção interna� de escoamento pelo tronco em eucalipto e em pínus.

Classes de 

Tabela 2: Frequ&ncias das v�rias classes de tamanho de chu
vas ocorridas durante o perfodo experimental, e 
respectivos valores médios de PI e Et re�istrados 
nos povoamentos de Eucaliptos e de Pinus. 

tamanho Eucalipto Pinus 

de chuva (mm)
Frequência PI (mm) j Et (mm) PI (mm) 1 Et (mm)

--

o - 2,5 7 · 1,1 o,o 1,3 o,o 

2,5 - 5,0 3 3,3 0,2 3,8 0,1 

5,0 - 10,0 11 5,8 0,2 6,3 0,2 

10,0 - 20,0 16 13,6 0,7 14,2 o,6 

20,0 - 30,0 10 20,5 1,8 21,8 1,0 

30,0 - 40 9 0 8 29,2 1,9 29,8 o,8 

4o,o - 50,0 5 39,3 2,2 42,2 1,6 

50;0 - 60,0 3 �-9,6 2,8 52,4 1,2 

60,0 - 70,0 1 56,8 2,9 61,1 1,2 

Verifica-se, pela observação da Tabela 2, que os 

valores médios de PI aumentam proporcionalmente com o aumento da quan

tidade da precipitação total, sendo que os valores médios de PI em pi

nus são ligeiramente mo.iores que os de eucaliptos. Verifica-se, por O.);l 

tro lado, que os valores médios de Et são maiores em eucalipto do que 

em pinus ; resultados e.stes de acordo com o esperado, devido, principal 

mente, a maior ruGosidade das cascas das �rvores de pinus em compara-
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çao com as de eucaliptos. Observa-se ainda que o Et começou a ser medi 

do somente a partir de certos valores de precipitaçio total. Por exem

plo, para chuvas de at� 2,5 mm, nio houve forrnaçio de Et nem em euca

lipto, nem em pinus. Essa quantidade mfnima de chuva acima do qual co

meça a haver escoamento pelo tronco foi um pouco maior para o caso 

de pinus do que para o eucalipto. Foi observado, por exemplo, que me� 

mo para uma chuva de lr mm na.o houve formação de Et em pinus (Tabela 

5). Ji a precipitfçio interna ocorreu desde valores baixos de precipi

taçio total,. sendo inclusive, cerca de 80% para os valores mlnimos de 

PT observados (Tabelas 4 e 5). Isto pode ser explicado pelas condições 

de estrutura atual dos povoamentos, no que diz respeito� densidade e 

ao fechamento das copas. t de se esperar que a medida que o fechamento 

das copas se complete, tamb�m a precipitaçio interna sb começaria se 

verificar a partir de um certo valor mínimo de chuva .. 

Estas relações entre precipitação total, precipit� 

ção interna, escoamento pelo tronco e precipitação efetiva são ilustr� 

das atrav&s das Figuras 5, 6 e 7, que cont;m as curvas de regressão en

tre precipitação total e precipitação interna, precipitação total e es 

coament� pelo tronco, e precipitação total e precipitação efetivi, res 

pectivamente, de forma comparativa entre eucaliptos e pinus. 

Na Figura 5, por exemplo, observa-se, como j& afi� 

mado anteriormente, que para uma mesma chuva, houve um volume ligeira

mente maior de precipitação interna em pinus do que em eucalipto. 

Mas o escoamento pelo tronco foi bem maior em euca 

lipto do que em pinus, conforme ilustram as curvas de regressão da Fi

gura 6. 

A Figura 7 mostra a relação entre a precipitação 

efetiva, isto�, a soma PI + Et, e a precipitação total. Conforme pode 

ser observado pela análise desta ficura, para as condições dos povoa

mentos estudados, o solo sob pinus recebeu, em média, quantidade de 

água aproximadamente 6% maior do que o solo sob o povoamento de euca

liptos. 

As equaçoes de regressao que permitem a estimativa 

da precipitação interna (PI), do escoamento pelo tronco (Et) e da pre

cipitação efetiva (PE) a partir dos dados da precipitação total, ou se 

ja, da precipitação medida em área aberta, são dadas na Tabela 3. 
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VariÓ.vel 

Dependente 

PI 

Et 

pP 
;J 
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Equaç�cs 9ara a Estimativa da Precipitaçio Interna 
(PI), Escoamento 2elo tronco (Et) e Procipitaç�o 
Efetiva (PE), a partir da medição de Precipitação 
Total. 

Idade 
�Pipo de Floresta (anos) 

Eucaly:ptus sali[�na 6 

n· 
.r.1.llUC 

. ' 

ca:rioaea 6 

Eucaly:ptu,3 saliçna 6 

Pinus caribetca 6 

2Euc�lyptus sali c?na 
_,.!,%i ....... ,.,_ 

6 

Ei.nus caribo.eo. 6 

PI ::::

PI :;:; 

Et -

Et = 

PE :::: 

P'� 
j!J = 

Regressão 

O, 890( P'.11) 

0,938(PT) 

0,053(PT) 
Ü Q-:>5(Pm) 

, e_ � .l 

0,939(PT) 

0,978(PT) 

- 0,530

- 0,570

- 0,060

+ 0,139

- 0,629
- 0,596

r 

0,99 

0,99 

0,89 

0,61 

0,99 

0,99 

Para a precipitação interna e a precipitação efet! · 

va, as equaçoes da Tabela 3 s�o bãstante significativas, mostrando que 

a variável 11 quantidade de chuva em milfmetros 11 é responsá.vel por cerca 

de 98% da variaçio de PI e de P�, em cada caso. Já as equaç;es para a 

estimativa do escoamento pelo tronco parecem indicar que existem ou

tros fatores que podem alterar os valores de Et, al&m da quantidade de 

chuva. No caso de pinus, por exemplo, a equa�io determinada responde 

apenas por aproximadamente 37}; da variação de Et., :Sste caráter erráti-

d , . co o processo de escoamento pelo tronco e discutido em HELVEY e PATRIC

(1965
ª

). Segundo a completa revisão feita por estes�autores, o escoa

mento pelo tronco & muito variável não apenas de chuva para chuva, mas

tamb&m de �rvore para árvore. Há trabalhos que mostram que a adiç�o de

uma segunda variável (ex. DAP das árvores) melhora um pouco a precisão 

da equação de regressão (LEONARD, 1961), (RUTTER, 1963). Por outro la

do, DE�ALLE e PAULSELL (1969) não encontraram correlação entre escoa

mento pelo tronco e DAP das &rvores. 

As equações da Tabela 3 podem ser usadas para a es 

timativa da precipitação interna, do cscoa�ento pelo tronco, e da pre

cipitação efetiva e, consequentemente, das perdas por interceptação em 

povoamentos de eucaliptos e de pinus em condiç5es similares �s da �rea 

experimental e são, evidentemente, v,lidas para o intervalo de varia-
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çao da prccipitaçio total observado durante o periodo de estudo, ou se 

ja, de o,8 a 65 mm. 

As Tabelas 4 e 5 cont&m os dados de precipitaç�o 

total, precipitação inter11a � escoamento pelo tronco medidos durante o 

experimento, assim como os valores calculados de precipitação efetiva 

e da resultante perda por interceptaçio (I), tanto em milfmotros como 

em valores percentuais, para os povoaLlentos de eucaliptos e de pinus, 

respectivancnte. Nas Tabelas 4 e 5 pode-se verificar que as perdas por 

interceptação (I) em eucaliptos variaram, em porcentager,i sobre a prec2:_ 

pitação total, de O% até 45;,1,, resultando num valor médio de Ide 12, lJ;j. 

Para o povoamento de pinus, a variaçio verificada foi de O% até 38%, 

dando um valor médio de Ide 7 1 2%. 

Na revisio da literatura foi afirmado que as coní

feras causam, em geral, maior intcrceptaç;o do que as folhosas, e os 

resultados acima apresentados n�o vieram, aparentemente, de encontro a 

esta expectativa geral. A explicaç�o pode ser dada com base nas condi

çoes atuais do povoamento de pinus estudado, bastante jovem ainda, e em

estágio de desenvolvimento tal que as copas mal começaJn a se tocar, o 

que pode ser observado pelo valor m�dio de precipitaç5o interna maior 

em pinus do que em eucalipto (90,4% contra 83,6%), de acordo com as Ta 

belas 4 e 5. f de se esperar que a medida que o povoamento de pinus se 

desenvolva, também as perdas por interceptação se tornem gradativamen

te maiores. Já o povoamento de eucaliptos estudado pode ser considera

do como representativo de uma plantação em escala industrial prbxima a 

época do primeiro corte. 

Com base nos valores m&dios das Tabelas 4 e 5, 

portanto, pode-se concluir que para a m�dia anual de 1.400 mm de prec! 

pitação total medidos durante o periodo experimental, as perdas por in 

terceptação foram de 174 mm anuais para o povoamento de eucalipto e 

101 mm anuais para o de pinus. Isto significa que o solo sob o povoa

mento de pinus recebeu, em média, aproximadamente 73 mm a mais de �gua 

das chuvas do que o solo sob eucaliptos. 

Estes resultados permitem, de certa forma, visual! 

zar a importincia do conhecimento destas fases do ciclo hidrolbcico no 

que diz re3peito a elaboração de normas de manejo adequadas para estas 

ess;ncias flore3tais e tamb&m de políticas sadias de uso do solo e da 

�gua. Sem entrar no m&rito da diferença de desenvolvimento, ou seja 



Jall_e,la 4: Valores de Prccipitaç3.o Interna (PI), ,::;scoamcnto pelo li-,1. 
tronco ( r.;;t), Precipitaçso Efetiva ( ) e Perda por InterccptaçÕ.o 
(I) em mm e em porcentagem sobre Precipitaçio Total (PT) para o
povoamento de Eucalipto.

PI PI 
(mm) (mm) (� de Vr)

--�1•----,-
_,;..,.

-----()0 ' b 7 / 5,1+ 0 ,o 
1,5 1,2 80,0 
4,3 3,2 74,4 
4,5 3,8 84,4 
1,0 1,0 100,0 

44,9 35,7 79,5 
o,8 o,6 75,o 

25,1 21,8 86,9 
24,1 21,6 89,6 
o,8 o,6 75,0 

42,l 33,2 78,9 
o, 9 o, 8 . 88, 9 

16,4 16,1 98,2 
51,2 50,4 98,4 

2,2 2,0 90,9 
15,1 13,2 87,4 
23,7 20,9 88,2 
9,3 7,9 84,9 
6,4 5,1 79,7 

11;4 10,3 90,4 
15,4 14,2 92,2 
6,o 4,3 71,7 

12,9 9,7 75,2 
7,6 6,3 83,0 

34,7 30,0 86,5 
15,l 15,1 100,0 
21,0 15,9 75,7 
8,7 7,8 89,7 

30,8 30,8 100,0 
21,9 20,5 93,6 
46,4 4o,4 87,1 

6,1 4,3 70,5 
8,6 6,7 77,9 

57,6 53,2 92,4 
18,0 15,5 86,1 
65,0 56,8 87,4 
17,3 14,8 85,5 
27,7 22,8 82,3 
24,l 20,6 85,5 
33,l 26,2 79,2 
46,6 41,5 89,1 
7,5 5,7 76,0 

30,2 25,8 85,4 
28,9 24,3 84,1 
33,4 30,4 91,0 
2,4 1,3 54,2 

21,6 16,0 74,1 
17,4 16,0 92,0 
35,6 30,3 85,1 
30,2 27,5 91,1 
53,4 45,2 84,6 
27,6 20,8 75,4 
4,o 3 o 75,0 

11+,8 11:6 73, 1r 
7,7 5,2 67,5 

11,5 7,8 G7,8 
16 1 12,7 78,9 

M.f�DIA :

( nn) ( ;:; 
0"7L+9 
0,03 
0,27 
o, 2.7 
0,01 
2,27 
0,01 
1,56 
0,96 
o,oo 
1, 76 
o,oo 

0,29 
1,69 
0,13 
0,79 
0,81 
0,27 
0,02 
0,58 
0,51 
0,09 
O, 2lt 
0,18 
1,76 
0,58 
o,67 
0,20 
1,53 
0,81 
1,75 
0,07 
0,05 
2,38 
0,55 
2,86 
0,52 
2,08 
1,71 
1,29 
2,01 
6,38 
9,93 
1,89 
2,33 
o,oo 
1,57 
1,23 
2, 34. 
2,34 
lt, 39 
2,50 
0,12 
o, 71t 
0,30 
0,3\ 
1, 32, 

de P'r) (rn::1) (:6 de PT) ,7·--.;-,..,..,;.----.;_..:--1...c.:...rrc••,-
, 4 5,9 d�,O 

2,0 1,2 82,0 
6,3 3,5 80,1 
6,o 4,1 90 1 4 
1,1 1,0 101,1 
5,1 38,0 84,6 
0,9 o,6 75,9 
6,2 23,4 93,1 
4,o 22,6 93,6 
o,o o,6 75,0 
4,2 35,0 83,0 
o,o o,8 38,9 
1,8 16,4 100,0 
3,3 52,l 101,7 
5,9 2,1 96,8 
5 , 2 1 l�, 0 9 2 ) 6 
3,4 21,7 91,6 
2,9 8,2 87,9 
0,3 5,1 80,0 
5,1 10,9 95,4 
3,3 14,7 95,5 
1,4 4,4 73,l 
1,8 9,9 77,0 
2,3 6,5 85,2 
5,1 31,8 91,5 
3,B 15,8 103�8 
3,2 16,6 78,9 
2,3 8,o 92,0 
5,0 33,3 105,0 
3,7 21,3 97,3 
3,8 42,1 90,8 
1,1 4,4 71,6 
o,6 6,8 78,5 
4,1 55,6 96,5 
3,1 16,1 89,2 
4,4 59,7 91,8 
3,C 15,3 88,6 
7,5 24,9 89,8 
7,1 22,3 92,6 
3,9 27,5 83,1 
4,3 43,5 ·93,4
5,0 6,1 81,0 
6,4 27,7 91,8 
6,5 26,2 90,6 
7,0 32,7 98,0 
o,o 1,3 54,2 
7,3 17,6 81,3 
7,1 17,2 99,0 
6,6 32,6 91,7 
7,7 29,9 98,8 
8,2 49,6 92,9 
9,0 23,3 84,4 
3,0 3,1 7$,o 
5,0 12,3 83,4 
3,9 5,5 71,4 
2,9 8,1 70,8 
8, 6 JJ+, 1 '.: 7, 1:.

I 
(r:im) 
0,ol 
0,27 
0,83 
0/1-3 
o,oo 

6,93 
0,19 
1,74 
1, 5tt 
0,20 
7' 11+ 
0,10 
0,01 
o,oo 
0,07 
1,11 
1,99 
1,13 
1,28 
0,52 
o,69 
1,61 
2,96 
1,12 
2, 91r 
o,oo 
4,43 
0,70 
o,oo 

0,59 
4, ;!5 
1,74 
1,85 
2,02 
1,95 
5,35 
1,98 
2,82 
1,80 
5,61 
3,10 
1,42 
2, 1i.7 
2,71 
o,67 
1,10 
4,03 
0,17 
2,96 
0,36 
3,81 
li-, 30 
o,88 
2, 1}6 
2;20 
3,35 
2,02 

I 
(:·t, de P�-

L�,o 
18,0 
19,3 
9,6 
o,o 

15,4 
21+, 1 
6,9 
6, lt

25,0 
17,0 
11,1 
0,1 
o,o 
3,2 
7,4 
8,4 

12,1 
20,0 
4,6 
4,5 

26,9 
23,0 
14,8 

8,5 
o,o 

21,1 
8,o 
o,o 

2,7 
9,2 

2.8,4 
21,5 

3,5 
10,8 
8,2 

11,4 
10,2 
7,4 

16,9 
6,6 

19,0 
8,2 
9;4 
2,0 

Lt5, 8 
18,7 
1,0 
8,3 
1,2 
7,1 

15,6 
22,0 
16,6 
28,6 
2:),2 
12,G 
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1

ab \1nlores de Prc:cipi t.:ição Tntcrna (PI), ·:�c;co,.ncnto pelo 1+2. 
t�o-,-, (:�t' n ,,.-e• ; ·-�-� :-r "'·",t-' ,,. (·1, .,, . ,·,,,,.�,1,. ' T"'· � 

.L .,co ,.J ,, ,:lt; J.p.,_t;c.1.<1,t) .',.cC .Lv,J. ,.,.,) 8 ,:•.;J.U.d. .t)Or .. ,;e,er 
ceotaç�o (I) em mm e em uorcc�tnceLl sobre Precipitaçao 
Toial (PT) para o povoam�nto de �inus. 

----·---r--:7=:---i---::-::::-------r----:-:-:--r----c-c:-:----,-��-r--�=---r--:c---r-----PT PI PI :;:;t -; t, Pl� P�� I I 
(mm) (_m_:·n_)_,__C_7S_cle_. _r:TJ __ (??.:.L (SI, ele PT) _(r"�ll, ........... (.;,,..:._.� _d_· e __ f_JT ... )_,___(;....ri_,rr_;,.1 ).J..;(..é.'.'�--_c�_e_P_'I ___1) 
6,7 5,5 82,1 0,31 4,7 5,8 86,7 0,89 13,3 
1,5 1,3 86,7 0,01 0,3 1,3 86,9 0,20 13,1 
4,3 4,2 97,7 0,15 3,5 4,3 101,1 o,oo o,o 
4,5 3,1 68,9 0,13 2,8 3,2 71,7 1,27 28,3 

16,1 15,3 95,0 0,56 3,5 15,9 98,5 0,24 1,5 
1,0 1,0 100,0 0,01 0,7 1,0 100,7 o,oo o,o 

1+4,9 39,0 86,9 1,96 l : -, 1+ 1:-1,0 91,2 3,9L� 8,8 
o,8 o,8 lUO,O 0,01 0,3 o,8 100,3 o,oo o,o 

25,1 19,0 75,7 2,35 9,4 21,3 85,0 3,75 14,9 
24,1 23,2 96,3 2,09 8,7 25,3 104,9 o,oo o,o 

0
1
8 o,8 100,0 o,oo o,o o,8 100,0 o,oo o,o 

42,1 34,8 82,7 2,45 5,8 37,2 88,5 4,85 11,5 
0,9 0,9 100,0 o,oo o,o 0,9 100,0 o,oo o,o 

16,4 15,9 97,0 1,01 6,2 16,9 103,1 o,oo o,o 
2,2 2,0 90,9 0,02 1,0 2,0 92,0 0,18 8 1 0 

15,1 12,1 80,1 1,63 10,8 13,7 90,9 1,37 9,1 
23,7 23,0 97,0 1,97 8,3 25,0 105,4 o,oo o,o 

9,3 7,0 75,3 o,74 8,o 7,7 83,2 1,56 16,8 
&,4 5,9 92,2 0,27 4,2 6,2 96,4 0,23 3,6 

11,4 9,6 84,2 1,07 9,4 10,7 93,6 0,73 6,4 
15,4 13,2 85,7 1,01 6,6 14,2 92,3 1,19 7,7 
6,o 3,9 65,0 0,18 3,0 4,1 68,o 1,92 32,0 

12,9 10,5 81,4 o,67 5,2 11,2 86,5 1,74 13,5 
7,6 6,5 85,5 0,28 3,7 6,8 89,2 o,32 10,8 

15,l 15,0 99,3 1,46 9,7 16,5 109,0 o,oo O,O 
21,0 19,0 90,5 o,45 �,2 19,5 92,6 1,55 7,4 
8,7 8,7 100,0 0,11 1,2 8,8 101,2 o,oo o,o 

30,8 30,8 100,0 0,94 3,1 31,7 103,1 o,oo o,o 
21,9 21,9 100,0 o,4o 1,8 22,3 101,8 o,oo o,o 
46,4 44,8 96,6 _0,98 2,1 45,8 98,7 0,62 1,3 
6,1 3,7 60,6 0,06 1,0 3,8 61,6 2,34 38,4 
8,6 8,3 96,5 0,07 o,8 8,4 97,3 0,23 2,7 

57,6 55,2 95,8 1,37 2,4 56,6 98,2 1,04 1,8 
18,0 18,0 100,0 0,21 1,2 18,2 101,2 o,oo o,o 
65,0 61,1 94,o 1,24 1,9 62,3 95,9 2,66 4,1 
17,3 15,7 90,8 0,22 1,3 15,9 92,0 1,38 8,o 
27,7 23,3 84,1 0,50 1,8 23,8 85,9 3,90 14,1 
24,1 22,6 93,8 0,57 2,4 23,2 96,1 0,93 3,9 
33,1 29,9 90,3 0,50 1,5 30,4 91,8 2,70 8,2 
46,6 46,6 100,0 0,99 2,1 47,6 102,1 o,oo o,o 

7,5 6,o 80,0 �,06 o,8 6,1 80,8 1,44 19,2 
30,2 29,1 96,4 o,69 2,3 29,8 98,6 o,42 1,4 
28,9 26,6 92,0 0,72 2,5 27,3 94,5 1,58 5,5 
33,4 31,7 94,9 0,83 2,5 32,5 97,4 0,87 2,6 
2,4 2,3 95,8 o,oo o,o 2,3 95,8 0,10 4,2 

21,6 15,5 71,8 0,39 1,8 15,9 73,6 5,71 26,4 
17,4 15,5 89,1 0,61 3,5 16,1 92,6 1,29 7,4 
35,6 35,5 99,7 0,59 1,7 36,1 101,4 o,co o,o 
30,2 28,9 95,7 0,65 2,1 29,5 97,8 0,65 2,2 
53,4 53,2 99,6 1,02 1,9 54,2 101,5 o,oo o,o 
27,6 23,4 24,8 0,27 1,0 23,7 85,8 3,93 14,2 
4,o 4,o 100,0 o,oo o,o 4,o 100,0 o,oo o,o 

1L1,8 13,ii 90,5 0,11 0,7 13,5 91,3 1,29 8,7 
7,7 7,G 98,7 o,o4 0,5 7,6 99,2 0,06 o,3 

11,5 10,0 87,0 0,07 o,6 10,1 87,5 1,43 12,5 
_.;:::1..::.6......;;.;.1_;....1_4-'-""-3 __ 3_8 .... o_º ___ 0_1 ,_2-=3::...' ___ 1--'--'5 ___ J_J__,i-�5 ___ ...:.9_0_.,""'3 ___ 1..;..:2 5 7 ____ _9, 7 

.t-Lf;DIA: 3,0;:i 7, 2í� 



comparando-,;e os doiE3 povoamentos florestais estudados de modo cor.10 e

les se encontram aeora, os resu1tados, no conjunto, permitem a1zumas 

consideraç�2s interessa11tes. Por exemplo, pode-se deduzir que tanto o 

rendim8nto hídrico (produç�o de &sua na forma de defl;vio superficia1) 

quo.nto o suprirrwnto de ácua para o lençol ::;ubterr&neo :seriam ligeira-

mente maiores em �reas 
, 

com cobertura de pinos do que em areas com euc� 

liptos, como consequ&ncia da maior quantidade de &gua que chega ao so

lo sob piLus. Supondo-se ainda que se tratasse de 2 bacias hidrogrffi

cas de 1+0 hectnres cada, u;:12 contendo floresta de eucnlipto e outra 

t d · ..,!._ ... ., ,..... .. .  ,,iJr;'l ��e y ;iço-r.:.e- dr t ' � ' 
COll ·en .O pinu.s, cm t.\.l\10 oll,,._ .ur d.u CQ,HJ ___ , �o O presen ·e CS-CU0.09 poo.e-

se, por cilculos simples, deduzir que aµenas como consequ;ncia das PºE 

das por interceptaç&o o defl�vio anual m&dio da primeira bacia seria 

reduzido de cerca de 69,6 milh3es de litros de icua, e o da segunda s� 

ria reduzido de aproximadamente 40,4 milh3es de litros de ieua, redu

çSes que, sem d;vida, merecem consideraçio. 

Evidentemente, n�o se deve tomar tais estimativas 

como base para a conclus�o de que o reflorestamento com eucaliptos ou 

com piru1s podem causar efeitos adversos sobre os recursos hídricos. 

Uma cobertura de floresta subtropical natural, de acordo com GEIG3R 

(1966), pode apresentar perdas por interceptação da ordem de 38%, ou se

ja, cerca de 3 vezes �ais que a m&dia obtida para eucalipto. Estes re

sultados, ao contrfrio, devem se conctituir em informaçio �til para o 
,

administrador de recursos naturais, isto e, ?ara aquele que tem a seu 

cargo as decisSes sobre o uso do solo em geral; este deve reconhecer 

que em áreas onde o recurso ' . . t ; 't· ·1 . e mais impor ance as pra icas si vi-

culturais que resultem numa diminuiçio da interceptaç�o podem apresen

tar consequências desejáveis. 



, 
da �1a do Solo 

A Figura 8 mostra as variações mensais do total de 

&gua armazenada no perfil todo do solo (S), com a indicaçio dos rospe� 
,, < " tivos desvios roes em al�uns dos poriodos, bem como os valores me-

dias de retenção de unüdac1.e às pressões de 1/3 de atmosfera e de 15 a_!, 

mosferas, e a distribuiçio mensal da precipitaçio durante os 24 meses 
(: compreendidos p81;) per1.odo experimental. 

De modo geral, pode-se verificar que sempre houve 
,. , " 
agua disponivel no solo sob os tres tipos de cobertura vegetal estuda-

da, a nio ser nos meses de setembro e outubro de 1974, quando o contef 

do de �gua nos tr;s casos foi inferior ao valor m�dio de retenç�o de 

&gua a 15 atmosferas. No período agosto-setembro de 1973, apenas o so

lo�ob eucalipto apresentou valores de igua armazenada inferioresww�r 

m&dio correspondente a 15 atmosferas. A despeito de pequenas diferen-

ças de S observadas em alguns dos meses, pode-se afirmar tamb&m que o 

regime da fgua do solo foi praticamente o mesmo para os tr�s sistemas 

estudados. Comparando o povoamento de eucalipto com o de pinus, por 

exemplo, nota-se que os valores mensais de S deste �ltimo foram ligei

ramente superiores aos do primeiro. Comparando a vegetação herb�cea 

com ambos os povoamentos florestais, por outro lado, pode ser observa-

do uma aparente tend&ncia de S ser ligeiramente maior na veeetação heE 

b�cea do que nos povoamentos florestais durante o período de verao, ao 
( passo que o reverso se verificaria durunte o periodo seco do ano. Esta 

conclusio, todavia, carece ser reforçada por um período maior de obser 

vaçao� 

É interessante observar na Figura 8 ainda, as rel.§: 

ç;es entre as variaç�es da &gua no solo e a distribuiçio da precipita

ção. O verão 1973-1974, por exemplo, apresentou o mês de fevereiro re

lativamente seco, com pouco mais de 70 mrn de chuva; ji o m;s de março 

apresentou queda pluviom&trica comparativamente maior que a normal; a

bril e março foram tamb&m mais secos que o normal e junho apresentou 

alta precipitação. Estas variações de distribuição da precipitação são, 

de certa forma, refletidas nas curvas da marcha anual da ,gua do solo. 

rios meses de dezembro de 1973 e janeiro e fevereiro de 1974, por exem

plo, pode ser notado que o conte�do de icua no solo sob eucalipto daG-

r . b . l . d C0U "" Ll'f•�lS cm mais )é.UXOS O que os outros dois sistemas. 
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1+6. 

Na Figura 9; mostrado o regime anual da &sua do 

solo nos três tipos de vegetaçio estudados, recimo na mo-
• .., • """ /\ :1 - • - 1 dia dos e. anos de mediçoos. " aisposiçao o.os meses nesta ficura é 

d ' . ' 1' . 1• ~ J. 't. d " 
acor o com o ano n10.ro oc;ico para as conc,.içoes e .. 1.ma icas a area 

de 

de 

estudo, notando-se o período de recarca da ácua do solo (setembro a fe 

vereiro) e o periodo de depleç;o da igua do solo (fevereiro a a5osto). 

Em termos dos valores médios utilizados na Figura 9, pode-se observar j 

como j& afirmado, um valor ligeiramente maior de S para pinus do que 

para eucalipto, s�ndo que a diferença maior predomina nos meses de ve

rao, dando alguma indicaç;o de um maior consumo de i:�ua por eucalipto 

neste período do ano. ft interessante observar que esta aparente indic� 

çio est& mais ou menos coerente com os resultados obtidos por MELLO 

( 96 ) 1 
,- • _, • N , 

1 O I que encontrou va ores maximos ue transpiraçao pela especie 

E. alba justamente nos meses de ver�o, em comparaçio com as demais es

taç3es do ano. Comparando o regime anual da igua do solo entre vegeta

çio herbicea e as duas esp�cies florestais, nota-se aqui tamb;m a tcn

d;ncia de haver, de modo geral, mais &gua na vegetaçio herbicea duran-
(' , ~ 

te o periodo de recarga da agua do solo, situaçao esta que se reverte

no perlodo de menor conte;do de umidnde no solo.

A Ficura 10 ilustra a marcha anual das variaç�ea 

da fgua no solo nas diferentes camadas estudadas. Primeiramente cabe 

ressaltar nesta figura âs diferenças de variaç�es mensais e estacionais 

do armazeno.menta de água entre as camadas, notando-se as camadas su:oe.E, 

ficiais (O a 90 cm) sao as que apresentam maiores flutuaç3es de umida

de, em decorr&ncia da recarga de água pelas precipitaç;es e da retira

da de água por evaporaçio. Estas seriam, no dizer de SHPAK (1971), as 

camadas ativas de trocas de umidade, ou as camadas hidrologicamente 

mais ativas. Cabe observar, tamb&m, o fato de que a partir de 1,20 m 

para baixo o conte;do de &sua do solo nos tr&s tipos de vegetaçio estu 

dadas se encontrou, na maior parte do periodo experimental, muito pró

ximo do conteGdo de �gua correspondente a 15 atmosferas de pressio, a 

nao ser nos meses de ver&o de 1974-1975. No que diz respeito �s dife

renças de comportamento entre as esp&cies em cada camada, pode-se veri 

ficar que o regime da �eua do solo nas duas primeiras camadas foi pra

ticamente id;ntico em todos os casos, ou seja, n5o sobressaem diferen

ças marcantes entre as vegetaç;es estudadas. �as camadas de 60-90 e 

90-120 nota-se que os valores �onsais de S no povoamento de pinus fo

ram ligeiramente menores do que os de eucalipto e os de vegetaçio her-
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b&cea durante todo o perfodo; este fato pode ser interpretado como in-
~ < dicador de uma maior concentraçao de raizes dos pinus nestas profundid� 

des do perfil. Nas camadas mais inferiores, principalmente na �ltima, 

observa-se que os valores de S em eucaliptos foram, na maior parte do 
. f perJ.odo, ligeiramente inferiores aos dernais. 

A Figura 11 cont&m os gr�ficos construidos a par-
t. ' 1 " . t . d ' 

1 1 . d ·1r aos va ores maximos e m1n1mos ·e agua no so o 0)servados urante

os 2 anos de medi9;es. NJo s�o os valores observados em uma dada medi-
-

çao apenas, mas sim valores selecionados em cada camada e em cada par-

cela dentre as 28 determinaç5es de umidade do solo realizadas durante 

o estudo. A Figura 11 mostra, desta forma, a amplitude mixima de varia

çio da �cua do solo, em cuda camada e em cada parcela observada duran

te o per!odo. A zona de concentraçio de raizes do pinus na camada de

60-120 cm i outra vez evidenciada nesta figura, pelos valores mais bai

xos de conte�do de umidade em comparaçio com as mesmas camadas do euca

lipto e da vegetaçio herb&cea. Nas camadas mais profundas o solo sob

eucaliptos se a9resentou comparativamente mais seco que os demais. Nos

tr�s casos, todavia, o conte6do de umidade nas camadas inferiores a 60

cm de profundidade sempre esteve menor que o correspondente a 1/3 de

atmo.sfera.

Esta mesma distribuição dos valores máximos e m!ni 

mos de &gua no solo para as tr�s diferentes coberturas vegetais pode 

ser quantitativamente analisada atrav�s da Tabela 6. Esta tabela mos

tra a amplitude máxima de variação da água do solo resultante dos 
< 2.712 mm de chuva registrados durante o per1odo, e pode ser interprct� 

da como indicadora da quantidade máxima de água do solo que foi dispo

n!vel para a vegetação nas diferentes parcelas durante o per!odo. Ver2:, 

fica-se, por exemplo, que os valores mlnimos das camadas de 1,30 m pa

ra baixo foram menores em eucalipto do que nos demais casos. Enquanto 
, ( . o conteudo de umidade equivalente aos valores m1n1mos observados para

todo o perfil diferiu de aproximadamente G mm entre o eucalipto e a ve

getaçio herbácea, de 12 mm entre pinus e vegetação herbácea, e de cer

ca de 6 mm entre eucalipto e pinus, a recarga da �gua do solo devicto

às chuvas foi cerca de 40 mm maior na vegetaç&o herb�cea do que em eu-

calipto, e de aproximadamente 23 mm maior na vegetaçio herbicea do 

que em p�nns. :;::stas diferenças
f 

embora nio uodendo ser totalmente atri 
. 

-

buidas às diferenças de r8carsa da [1gua do solo, mas ta:nbém à diferen-
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ças increntes aos próprios perfis estudados, devem ser comparadas com 

as taxas de interceptaç;o da &cua da chuva pelos povoamentos floresta

is. De fato, na vegetação herbácea, onde não houve interceptação, ma

ior quuntidade de &gua das chuvas chegou ao solo. Para o eucalipto e 

para o pinus, as taxas m&dias de perda por interceptação determinadas 

são proporcionais a estas diferenças de recarga da &sua do solo. 

Na Ficura 12 s�o apresentados os conte�dos m&dios 

de umidade nas d�ferentes camadas do solo para as estaç;es secas e 

chuvosas do ano. Sob outro ingulo 1 esta figura iluctra alguns dos as

pectos já discutidos, como por exemplo os valores comparativamente ma

is secos de umidade na camada de 90-120 cm do solo sob pinus, e o solo 

da vegetaçio herb&cea ligeiramente mais �mido na estaç&o chuvosa. 

A Figura 13 ilustra os resultados de duas determi

naç;es individuais realizadas durante o perfodo. A de 16/10/74 foi a 

determinaçio que apresentou os valores mais baixos de &gua no solo, e 

a de 13/01/75 foi a que apresentou os valores máximos, notando-se tarn

b;m, os respectivos desvi�s padr;es em cada camada. Em comparaçao com 

os valores médios apresentados na figura anterior, a Figura 13 ilustra 

entre outras coisas, o processo de redistribuiçio e percolaçio dá água 

atrav&s do perfil. Supondo, por exemplo, que em virtude da percolaçio 

as camadas mais profundas (1,20-1,80 m) atingissem conteúdo de umidade 

id3ntico nos tr;s casos, pode-se inferir que o eucalipto causa deple

çio mais rápida da água do solo nestas profundidades. Mas a Figura 14, 

por outro lado, permite observar que a depleçio da água do solo nestas 

camadas mais profundas foi praticamente semelhante, tanto em eucalipto 

como na vegetação herbácea. 

Os processos de depleção e de recarga da água do 

solo nos tr�s casos podem ser melhor analisados atrav&s dos gráficos 

6 
, . 

'd apresentados nas Figuras 15 e 1 .  Estes grafices foram construi os a 

partir de leituras cuidadosamente selecionadas, conforme & explicado 

nos titules das respectivas figuras. De modo geral, observa-se seme

lhança no processo geral de depleção da água do solo para as três sit� 

ações de vegetação (Figura 15). As diferenças que se podem observar 

sio aquelas j& apontadas anteriromente. O povoa□ento de pinus, por 

exemplo, causa depleçio maior na camada de 90-120 cm; o eucalipto e a

vegctaç&o herb&cea causam depleç�o tamb�m das camadas mais profundas 

(de 120 cm para baixo), sendo esta liceirancnte mais acentuada para o 
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povoamento florestal do que nara a veGetaçio herb&cea. Na Figura 15 n� 

ti:1-se ainda que en1 a,lgu�1nc.; can:a.daG, l)Or e:xemplo a. 120 Cin de profun.did� 

de, houve ganho de umidade quando o normal seria ter havido deole�;o. 
.!. -;( 

Uma explicaçio que poderia ser dada a este fen;meno seria a ocor 

r�ncia, nestas situaç;es, de escoamento subsuperficial de &sua, pois, 

conforme esclarecido, as par·cel.a.s estudadas apresentam declividade 

ao redor de 

Na Figura 16, que ilustra o processo de recarga da 
,. 
agua do solo, pode ser observado que a recarga das camadas superfici-

. . 
h . A ; ais se processa mais ou menos semel ante nos tres casos. Ja para as cn 

madas inferiores, verifica-se que a recarga & maior em vegetaçio herb� 

cea e em pinus do que em eucalipto. 

As Figuras 17, 18 e 19 foram constru!das com o ob

jetivo de evidenciar as possíveis diferenças de comportamento entre os 

tr&s sistemas estudados no que diz respeito ao regime de &gua do solo. 

Pela Figura 17, par exemplo, observa-se que em per1odos de alta umida

de no solo, havia, em geral, maior conte�do de i�ua no solo sob veget� 

çao herbicea do qu� sob eucalipto; cm per{odos de baixa umidade do so

lo, todavia, a diferença entre os dois casos tende a desaparecer. 

A Figura 18 mostra que o solo sob pinus esteve, de 

modo geral, ligeiramente mais ;mido do que o solo sob vegetaç�o herb�

cea. E: e. Figura 19, finalmente, p•.:;rmite verificar que o solo sob euca

liptos esteve, em geral, ligeirrunente mais seco do que o solo sob pi-

nus. 

De acordo com um dos objetivos deste trabalho, e 

levando em conta os aspectos discutidos na revisão da literatura, pro

curou-se, utilizando os dados obtidos pelas mediç;es da &sua do solo, 

estimar o consumo de [,.cua em cada um dos tipos de vegetação estudadas. 

Foi discutido na revisão da literatura que para condiç�es semi-iridas 

o consumo de isua do solo� simplesmente o balanço de S, ou seja, do

total de ácua armazenada no perfil. Foi discutido, também, que para r_::

giÕes de alta pluviosidade os termos R (runoff) e G (percolação profu�

da) da equação do balanço hfdrico devem ser necessariamente conhecidoc

se se quizer obter estimativas razoáveis da evapotranspiraç�o.

Por estas razões, as estirao.tivas 
, 

do consumo de a-

gua fora0, neste trabalho, calculadas apenas para as estações secas 
t . 

1 '· ' d 
~ . -,·r· compreendidas pelo periodo ex:erimcnta , a�ravcs a equaçao simp_.1: ic� 
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da: 

ET = F + Depleç5o rJ.,SUEl 
' « 1 1 
no ;:,O o 

Para este perlodo seco do ano, a anilise das Ficuras 8, 10, 12 e 15 

permite concluir que a porcolaç5o profunda (igua gravitacional que dre 

na al&m do limite inferior do uerfil do solo) pode ser desnrezada. Com 
k - -

rele.c;i:í.o ao fator R ( erscoamento superfi�üü), este também foi considor� 

do daGprezivel com base no seguinte: em primeiro luiar,as parcelascon

tinhar:1 cobertura vecetal, além da ca:r.ad.a de detritos orso.nicos que re-

vestiam a superf1cie das parcelas florestadas, condiç�es estas que fa-

em segundo, durante este 9erfodo Geco as condiç�es de recebimento, ou 

a oportunidade de recebimento de 6.,;;ua peJ.o solo é, en g0ral, m9.ior. ::';m 

outras palavras, a possibilidade de ocorr&ncia de enxurrada&, normal

me11te, maior quando o solo se encontra {unido do que quando seco. TCm

terceiro lugar, foi feita uma anilise cuidadosa de todas as chuvas ocor

ridas .. durante os periodos secos considerados, verificando-se que quase 

todas foram chuvas relativamente pequenas e de baixa intensidade, con

forme pode ser observado nas Tabelas 7, 8 e 9. Nestas, os valores da 

6a coluna referem-se ao total de chuvas ocorridas no período. Destas, 

por exemplo, o total de 71,2 mm verificados no primeiro perfodo foi, 

na realidade, a soma de 10 chuvas peq11enas; o total de 82,6 mm da 7ª 

linha foi, tamb&m, a so�a de 10 chuvas menores, o mesmo tendo sido ve

rificado para todos os valores maiores que 50 mm que aparecem na colu

na de precipitaç�o destas tabelas. Desta forma, a jul;ar pelas condi

ç;es n�o favor&veis i formaç;o de enxurrada do solo e em virtude das 

chuvas relativamente pequenas e de baixa intensidade ocorridas, consi

derou-se desprezlvel, para efeitos de estimativa da evapotranspiraç�o, 

tamb&m o fator escoamento superficiaL 

Os resultados das estimativas do consumo de ague�

pelas tr�s coberturas vesetais em parte da estaçio seca de 1973, na e� 

taçio seca de 1974, e em parte da estaçao seca de 1975, sio apresenta

dos na Tabela 10, onde sio dadas, tamb�m, às taxas da evapotranspira

çao em mm/dia, além dos valores da relação ::::T/:S
0 

C�vapotrar.:spiração/e

vaporaç�o medida em tanque Classe A). 

Para efeito de comparaç�o do total consumido em to 

da a estação seca de l ano, a ;ltima linha da Tabela 10 cont;m os valo 

res totais de �T apenas para o porfodo seco de 1974, po�endo-se concJ.u 
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52,3 

12,5 
5,7 

82,6 

51,9 
o,6 

'+' 5 
o,o 

80,8 

3,0 

2,9 
2,1 

2,5 
l+ O 
' 

5,0 

6,3 

3,5 



n ' 1 
•') ,,.,., 

1 ":i f. ,,. .-. ,-:i {'1 l T) 
-

. t ~ ·,.,'L;::U)C .. a e): ,_, eçao Cc,.,<. n:)to. llO ,.)0. o, , recip1 Etçao (: ,�vapora-
çao de ue Classe A medidas em Per1odos isola-
dos da istaç�o Seca de 1973, 1974 e 1975- Pinus. 

·Dr:r:Íodo 1!() ' . �s �Sf Depleção Precipitação Eo018.,S 

(mm� 

!97:i 

1/6 - 5/7 3'5 295,9 

5/7 - 2'7/7 23 305,6 

27/7 - 21 1/8 29 267,6 

211-j,3 - 11+/9 22 257,0 

1974 

21+/11- - 10/5 17 298,5 

10/5 - 29/5 
•')n 
cv 233,3 

29/5 - 18/6 21 263,8 

18/6 - 29/7 42 306,8 

29/'7 - 11+/8 17 275,2 

111/8 - 3/9 21 262,7 

3/9 - 19/9 17 252,6 

197.'.:?_ 

9/l+ - 8/5 30 291,6 

(1iw1) ( mrn) 

305,6 -9,7
267,6 38,0

2.57,0 10,6

261 1 9 _11. 1 9

283,3 15,2 
�>' 7. o 
<:.O ;J � U 19,5 
306,8 _ l.1.3,0 
275,2 31,6 

2_6;�, 7 12,5 

252,6 1 O, 1 

21t4, 8 7,8 

295,0 -3,4

"t no periodo (mm) �n/dia 
.,. "'"'-��-

71,2 

1 �- 1 
, 

17, 7 

52,3 

12,5 3,0 

5,7 ') oG.' ;;
82,6 2,1 

51,9 2 r; '___, 

o,6 4,o 

4,5 5,0 
o,o 6,3 

80,8 3,5 



�Pe 

1/6 

:3/7 

27/7 

-4;" e. o

221:t 
21+/4 
10/5 

29/5 
18/6 

29/7 
111-/8 

3/9 

19.12. 
9/4 

-

or:0 '.;O 

- 5/7

-27/7
,.211-/8
-1 '+/9

- 10/5
- 29/5
- 18/6

29/7 
- 1!1-/8
- 3/9
- 19/9

- 8/5

. 1 .. ' / ' ' 1 -� . . ~ · ' De}) cç:w cta _:1.c;u:t oo ;,o o, ::Tcci1ntaçao e 1ªNo.1)ora-
ç5o de T�nquc Cl�sse A medidas em Perfodos isola
do::::; da ;;s ��o ,eco_ de 1973, 1')71+ e 1S)75. Voceta
ção HerlJé,cea. 

<i j_ ri .. s � i>O :5:. s :f Depleção Precinitnção l-So"1: 

( D!:�:1,·, 1 ) (mm) no perJ.odo (mm) m::1
1

1r1ia
=-,-

35 
~. 'h 2 C:.u;;' - 319,0 -35,3 71,2 

23 319,0 27:5, 9 1+ 3 9 1 14-, 1 

29 275,9 26:i, 7 10,2 17,7 
22 265,7 278,2 -12,5 52,3 

17 270,9 249,0 21,9 12,5 3,0 
20 249,0 237,2 11,8 5,7 2,9 
21 237,2 316,7 -79,5 82,6 2,1 

1,.2 316,7 271,2 Li.5 ,5 51,9 2,5 

17 271,2 257' 1 1- 13,8 o,6 4,o 

21 257,4 2.39, 11· 18,0 4-,5 5,0 

17 239, 4- 232,8 6,6 o,o G,3 

30 . 2511- '6 281,0 -26 9
1 ;. 80,8 3,5 



Ta�)C:J. .. a 1(): 
, COJlC�.LJO de .\e;nEt C: �r�l/4!:t dE: 

�--·-··---·=··----••w•~----=-' por Pir� 'J'.� :,�
·::-:i �'..::"ª: ·-: ,, �:,�: � \'!_

cr1.. , a t. l1ra.l, cl 1_1_,_ :J .. ;_ t '·"' 1:..t._;.i e,-> l, e....,-: e;,.:...,:.} 

e parte das estaç;es secas de 
19?3 e 1975, e Valores da nazão ,:T/1.:;

0
• 

.Sucalipto Pinus 

Período 

1/6 - 5/? 
5/7 

27/7 
211/8 

19 'ZL� 

21+/1+ 

10/5 
29/5 
18/6 
29/7 
1 1+/8 

3/9 

1975 

9/IJ-

TOTAL 

-27/7 
-24/8 
-1 1-f/9

-10/5

-29/5
-�18/6
-29/7
-14/8
- 3/9
-19/9

- 8/5

53,0 

1+6, o

66,8 
1+6 '9 

38,1 
21,5 
14,7 

103,9 

1L1-, 8 
10,1 

7 ') 
.J ' e. 

69,9 

_(:JE) ET' :206,3 

1,5 

2,0 -

2,3 -

2,1 -

2�2 o, 73 

1,1 0,38 

0,7 0,33 

2,5 1,00 

0,9 0,23 
0,5 0,10 
0,2 0,03 

-,e:, 
.::.J J .. 

61,5 
52,1 

28
1)
3 

47, lt

2'/,7 

25,2 

39,6 

83,5 
13,1 

J.1+,6 

7,8 

2,3 o,66 77,4 

478,2 

211,5 

1,8 35, 1+ 1,0 

2 ·z - '.J 57,2 2,5 
0,9 27,9 1,0 

2,1 39,8 1,8 

1,6 0,53 31+' li- 2,0 o,66 

1,3 o,45 17,5 0,9 0,31 

1,9 0,90 3,1 0,2 0,09 
1,9 0,76 9 '?' I+ 2,3 0,92 
o,8 0,20 1'+' ii- o,8 0,20 
0,7 O J.l+ 

' 
22,5 1,1 0,22 

O, l1- 0,06 6,6 O' Lr- 0,06 

2,5 o, 71 54,1-1- 1,8 0,51 

1,5 o,4-3 1,3 0,37 

195,9 

C•) Valor de ET apenas para a estaç�o seca de 1974 
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ir pela comparaçao destes valores que praticamente nao houve diferença 

entre os consu�os de �gua de eucMlipto, pinus e vecotaçio hcrbicea na-

f·ux'P]__ 7 ' 1 
v e, . naque ... e JJerJ.OC.0 • 

Estes resultados coletivamente pennitem verificar 

que os povoumentos de eucalintos e de pinus n;o foraM, durante o per12 

do de estudo, respons�veis por nenhum efeito adverso sobre o regime da 

&cua do solo, em comparaçao com aquele observado em solo revestido por 
( perJ.odo,s secos do ano n�o foi notada, 

além disto, diferenço. maroante entre o con:3u..110 de É,r;ua pelos três ti-



5.4. Crescimento em Âren Basal 

A Tabela 11 cont&m os valores de DAP m&dio e de 

rea basal para os povoamentos florestais estudados, obtidos em 8 medi

çoes trimestrais realizadas durante o perfodo exJerirnental: 

Tabela 

Data 

02/07/73 

21/09/73 

23/12/73 

08/01+/74 

01/07/71t-

25/09/711-

21/12/?li-

26/03/75 

11: Valores ele DAP 
to ele }")1calipto 
porimental. 

Eucalipto 

DAP(crn) AD(r12/ha) 
__ ,....._, __

11,53 15,37 

11,96 16,49 

12,17 17,10 

12,42 17,93 

12,72 18,90 

12,89 19,52 

13,10 20,17 

13,22 20,56 

m&dio e de 1rea Basal do Povoamen-
e 0

7

.,-:, T' • n ' f, e 1 
� L<t· .us, uuro.n·ce o per:to< o ex-

Pinu.s 

DAP(cm) AB(rn2/ha) 

10,93 13,46 

11,75 15,51 

13,03 19,02 

13,76 21,17 

V1-,34 23,04 

llJ-,64 2lr, 01 

15,37 26,48 

15,97 28,61 

, 
. A comparaçao entre as duas espccies no que diz res 

peito ao crescimento em &rea basal pode ser melhor visualizada atrav&s 

da Figura 20. De modo geral, verifica-se que o P@ caribaea var. cari

baea apresentou, durante os dois anos observados, taxa de crescimento 

em área basal maior do que a do �:1,ic;né\• Nota-se ainda que em ambos 

os casos o crescimento foi continuo durante todo o per!oao. 

O objetivo principal destas mcdiç3es de di&metro 

das árvores, todavia, não era o de permitir análise aprofundada do 

crescimento e cl.o comportamento dos povoamentos, mas sim o de se poder 
. 

t . ,. d. ' 1obter valores comparativos entre axa de crescimento e agua .1spon1ve 

no solo. Estas comparaç�es podem ser observadas na Figura 21, que apre 

senta os valores mensais do total de &gua armazenada no perfil de 1,80 

m do solo -(S), os valores do incren1ento trimestral de frea basal e de 

DAP médio po.ra os povoamentos de eucaliptos e de pinus. Pode-se notar 

q11e existe uma aparente relaç&o entre a curva de incremento estacional 

de DXt' do povo::u;1cmto de ginus e a rnn.rcl1a an1..1al ela 
, 

acua no solo sob este 



30-,------------------------�

25 

AB 

(m2/ha)

20 

15 

,/ 

/ 
/ 

..\� / 

./ 
-�

Le_r,enda:

.y 

·-· Eucalipto 
x-.::,: Pir;us 

o ..__-,--..,,-.,---r---.-, --,.---,,;---,--..----,---,,---,---.--....---,--.-�, ---.-, �--1 

J A S O l'l D J F H A E J J A S O lJ D J F iI 

1973 1974 1975 

Figura 20: Crescimento da Ãrea Basal Estacional 
dos Povoamentos de 2ucaliptos e de 
Pinus. 
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Incren1ento 
trimc.stral do 
DAP méciio 

(cm) 

J 
o 

15 

11-00

s 

(mm) 

350 

300-

250 

' 
' 

\ 
\ 
\ 
\ �
1- ---

14 

- 13

12 

11 

- 10

5 

4 

3 

Íi.rea Basal 
(rn2/ha) 

>r �

200.p·�· 

o�·'-'r-..--,--.--....,. ....... -...-....-............... --�,--.,-�1-,......,1-.,-,.--�1......,1-_-,�--.�1.-�-+ 

2 

1 

o 
J J A S O N D J F M A H J J A S O u D J E' Vi 11. M 

1973 1974 1975

·-·

Eucalipto 

x-x 
Pinus

Figura 21: Crescimento Acumulado de Ãrea Basal, Incremento 
de DAP e Ãeua Armazenada no Perfil do Solo du
rante o perfotlo experimental. 
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povoamento, ou seja notam-se incrementos crescentes coincidentes com 

os periodos de recarga da �gua do solo (primavera), e incrementas de-
e M , 

( -crescentes durante o periodo de depleçao da agua do solo verao e ou-

tono). 

No caso do eucalipto estas relaç3es nao sio tio a

parentess a nao ser no periodo de junho de 1974 a março de 1975. Neste 

mesmo per1odo pode-se, tambfm, observar alguma semelhança no padrio de 

crescimento entr� as duas esp�cies. Comparando-se os dois períodos de 

ver�o (1973-1974 e 1974-1975), observa-se que o m;s de fevereiro de 

1974 foi relativwnonte seco. Este per!odo anormalmente seco refletiu

se no recime de �sua do solo sob o povoamento de eucalipto, conforme 
. , Jª discutido, observando-se que durante os meses de jnneiro e feverei-

ro de 1974 o solo sob eucaliptos se encontrava comparativamente mais 

seco do que o solo sob pinus. Isto, de certa forma, pode explicar o i� 

cremento decrescente de diimetro do povoamento de eucalipto observado 

durante o trimestre setembro-dezembro de 1973. Nota-se que a �sua do 

solo sob eucalipto reagiu marcadamente �s chuvas pesadas ocorridas em 

março e em junho de 1974, refletindo num incremento crescente do DAP 

desde dezembro de 1973 at& junho d� 1974. 

De modo geral, observa-se diminuiç&�mas nao cessa 

çao
t 

do crescimento durante o perfodo seco do ano. Aparentemente, am

bas as osi,écies estudadas reassumem o estásio de crescimento r:mis ace

lerado a partir do inlcio da primavera, atingindo um mfximo por ocasi

io do inicio ou meado□ do ver&o, decrescendo desta data at; fins do in 

verno. 
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!:�feitos ;;obre a qualid:s.de da 

Devido a atraso na aquisição dos instrumentos neces 

sários, os aspectos relativos à qualidade da ác;ua só puderam ser estu

dados a partir de outubro de 1974. Os resultados aqui apresentudos, 

portanto, referem-sei media de 18 chuvas medidas no verio 1974-1975. 

As tabelas 12,13,14,15 1 16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 

25 contfm os dados de pH, turbidcz, condutividade, sblidos totais dic

solvidos, co_r e alcalinidade dos 5 tratamen <.:o c:::.t",J_dados, quais sejam, 
, 

, d 
� � l  - • agua da chuva, agua a precipi�açao interna em eucaliptos e em pinus, 

e ásua do escoamento pelo tronco, to.mbém de eucalipto e de pinus, as

sim como as an&lises da vari5ucia respectivas. 

A fim de detectar possiveis diferenças entre as 

duas espécies no que diz respeito a alteraçio da qualidade da �gua da 

chuva, be1n como testar se esta alteraç5o seria diferente entre os pro-
lf O • •t N • .1. fl cessas p1ec1p1 açao in�erna e "escoamento pelo tronco", inicialmente 

analisoR-se os dados através do esquema fatorial 2 x 2. Para as anili

ses de variância com a interação [!e�,pécios x processos º significativa, 

procedeu-se ao desdobramento dos graus de liberdade respectivos. -

Para facilitar a comparaçio entre as m&dias dos va-

rios tratamentos relativos aos seis aspectos qualitati�os estudados, 

foi elaborada a Tabela 26. Nesta tabela as médias significativamente 

diferentes ao n!vel de 5% de probabilidade encontram-se unidas por um 

segmento de reta. 

O pH da a�ua da chuva gira, em condiç;es normais, 

ao redor de 5,6 (HEM, 1970). Para a maioria das aiuas naturais (um rio 

n�o poluido, por exemplo) o valor do pil varia de 6,o - 8,5 (HEM, 1970). 

Pela an&lise das Tabelas 12,13,14 e 26, verifica-se que tanto o povoa

mento de eucalipto como o de pinus causaram alteraçfio significativa no 

pH da �gua da chuva que passou por suas copas. Observa-se tamb&m que a 

alteração foi diferente entre o escoamento pelo tronco de eucalipto e 

o escoamento pelo tronco de pinus, mas n&o houve diferença entre os va

lores m�dio de pH da precipitação interna nas duas esp&cies. Para cada

esp�cie houve diferença sicnificativa entre o pH dos processos escoa

mento pelo tronco e precipitaç5o interna.

A turbü1ez é urna medi.da Óptica do.s pard.culas em 



1975: 

r'1·' 1 12 H·,J -�,.-. ~ d . .  TT , •. , , h i ,,- . •.,.e.� '.:' • {; ·,-�,,· -1 lé:lD8, El. . : , -.:, .. O.l co·,., (1 P1l p,,r a C l, çl. 1 prcc1._[.•J. l,c�ÇclO l11 C.c u.d C,0 
::ucalipto (::::-PI), :?irms ('-PI) e encoo.rn0nto pe1o 
tronco em eucalipto (�-Et) e pinus (P-Zt). 

16;·10 

29/10 

13/11 

21/11 

28/11 

11/12 

16/12 

20/12 

06/01 

10/01 

13/01 

03/02 

06/02 

19/02 

24/02 

26/02 

03/03 

08/03 

x 

s 

Viax. 

Hin. 

5, 1 

5,0 

5' lt.

5,5 
6,2 

5,3 

6,4 

5,6 

4,5 

5,1 
lJ. '5 

4,9 
Li-' 9 
li-, 6. 

3,9 

5,2 

0,62 

6,4 

3,9 

5,2 

5,5 

5,0 

5,0 

5,6 

5,3 

5,4 

5,_2 

6,5 

6,4 

6,6 

5, 1 

6,3 

5, 1 

5,4 

5,8 

5,3 

I+' 9 

5,5 

0,56 

6,6 

I+' 9 

C•) m�dias de 2 amostras 

C••> m&dias de 4 amostras 

d.m.s. a 5% entre datas: 0,4

5,3 

5' l+ 

5,2 

5,2 

5' '+ 

5,3 

5,3 

5, 8 

4,8 

5,7 
li-, 3 

'+' 6 

5,0 
L1, 5
3,8 

5, 1 

0,50 

5,8 

3,8 

6,o 

6,1 

6,4 

5,8 

5,9 
6,1 

6,2 

6,2 

7,3 
6,8 

6' '1 

6,2 

6,9 
6,o 

5,6 

6,5 
6,4 

6,3 
o,46 

7,3 

5,5 

6,o 

5,8 

6,1 

5,8 

6,o 

5,9 
6,1 

6, 1 

7,0 

6,9 

6,9 
6,o 

6,7 

6,2 

5,9 
6,1 

5,9 

5,2 

6,1 

o,46 

7,0 

5,2 



m,,1 c,J' 17. . ·• :.,} ·i ,. \ 1·· u�,•,.,: :· . ',. .. ,, ,, e• �- , e• J leu)< .... d, .', üilu .... ,�d� C..cl v,:,, ... LdLl<,;J.d j),,la O,:o Qc3.UO�, <.e 

Cuusa de Variaç5o 

-, 11 • 

�species dentro de Et 

Esp&cies dentro de PI 

( '<s'C"J. 'l· 0 ,..,.; •:1 l) J. (. , .J, ,.),. (;.,. � 

Testemunha x Fatorial 

'.l'ra t,J.I;ientos 

B1ocoC::, 

Jes{ cJtlO 

Total 

,.,.,i T 
i.._1 e L1$ 

1 

,,, 1 

1 

( 7 ' ,) ) 

1 

(Li-) 

17 

,n 

00 

89 

" () (:� e i,J e /) . '� -e, 

2,uo70 2,0070 21,5113 :'O:

0,1111 0,1111 1,1908 n.s�

1 l:., (//Oí 11t,5?01 

16, 2 5,5961 

l�,07L1-7 l1-,07L17 

20,8629 5,21:)7 55, )025 JL''IE 

17,0716 1, cot+2 

6,3 11-.51 0,0933 

J+l1., 2796 



-·

Causa de V'!d ·,r :-: o e , � ... < ':Í tA 

.. 

Proce.ssoE; dentro de 
e-, 
.:� ti' 

ProceGS0<3 dent:co de P�

, 

ocies 

:e .... = c: . .:.-=:,c._ ... e .==..... : 

(Fatorial) 

'l'e.stemunha X Fatorial

=··-· 

'l'rato.mentos 

Blocos 

f?esÍduo 

·- ,_.,_. 

'fota], 

-·

Ci. J.J,. 

l 

1 

l 

=-..;;z;;�=-":" 

(3) 

1 

( L1-) 

17 

68 

89 

B ���e Q.H. 
-

4' 69L�l1- l+, 69l1-l1-

10,5625 10,5625 

11531�5 1,5313 

�r··--·�;;:::cr: >:::;;;;,.... __ ..,,_ 

16,7882 

4,u?'i'? 

20,8629 

17,0716 

6,3Li.51 

11-4, 2796 

--· 

-· •· 

5,5961 

11-, 07L1-7 

5,2157 

1, 0011-2 

0,0933 

-

F 

50,3151 '.'!D:: 

113,2101 z,t:: 

--· 

16,'+126 ;r.-::x 

-· �-
-� 

-

1+3, 6731 Jf3E 

55,9025 3lt3': 

10,7631 3E:'IE 

-

-



'.I'abe1a 15: ValorE-'i3 de turbidez para ch,1va, precipitac;ão in-
terna cm eucolipto (E-?I), pinus (P-PI) e escoa
mento pelo tronco (Z-3t) e pinu3 (P-=t). 

Unid�de do turbidez - 7.I'U --.-----

16/10 10,0 zL;., 8 11,? 1?,0 11,6 

29/10 0,7 41ú 3, 1 2,9 3,5 

13/11 n 1,0 3, 1 3,ü G,o 3,3 

�1/11 3,6 5' Lf 5,7 6,o 7,3 
2['./11 3,6 - 7. 

) '.) 2,5 2 {C ' :.> 1 /) 

11/1é: 5,6 6,7 e O 
.:; , ;,, 6,6 6,G 

16/12 1, 3 3, 1 1,8 4, 1 3,2 

20/12 0,26 2,0 3 o
',., 

2,3 3,5 

06/01 0,35 0 1 6 1,6 3,8 2, 1 

10/01 0,53 2,6 3,2 7,3 5,0 

13/01 O, l1-2 1, 3 1,8 1,6 3, 1 

03/02 O, 8l1- 2,9 1,9 3' I+ 2,9 
06/02 o, 31+ 2,9 1, 9 2,7 2,2 

19/02 0,9 3' l:- 4,2 3,5 2,2 

24/02 0,61 1, 2 2,0 1,9 1 , 1 

26/02 0,57 2,2 l1., 3 2,2 2,1 

03/03 0,98 4,9 J_l1-' '+ 3,0 2,8 

08/03 2,2 � ,,-.) ' o 3,2 li-' 8 3i7 

x 1, 9 li.' li- l,_ ?' ' - 4,5 .3' 8 

s 2,5 5,3 3,5 3,5 2,6 

l--1a:>t. 10,0 24-,8 11+ 1 4 17,0 11,6 

Min� 0,26 o,6 1,6 1,6 1 , 1 

(,E) medias à.e 2 amostréts

( lf:E) médias de Li- amostras 

d.m.s. a 5 / ,a entre datas: 2,5



'?'?. 

03 dados de Turbidez. 

---·- ··- ,..,,., ... ,.., 

Causa de 1Jariaç20 í� T 1 
iS $ �--2 ;p çl, i'i (! f' \__,., � _:_! $ 

> •·--•"-• . 

3spécics 1 3,336[; 
3 -,•dQ 

· , .).)00 0,'7937 )'.•e
1·JD 

--

l;r·ocesGos 1 0,2813 0,2813 0,0669 ns 

Int� .l� X p l 1,5313 1,5313 O f 36l1-2 ,;s

·--

(l�atorial) (3) 5' 1 L1.9I+ 1,7165 -

-

'Testemunho. :-,: :
?

atorial 1 77,0063 77,0063 18,3170 3'.::JE 

-

- ---

'rra t0-nk11tos (4) 0 2 r·o' O ,  :J:JO 20 5 7 n9
- ' ;>,J 

lJ 0c,,-4·,ou;;, 3:.3\: 

Blocos 17 831,7211t 43, 921+8 11,6374 .'.lOE 

Resíduo 68 285,8796 l+, 2011-1 -

Total 89 1.199,7566 - .. 



-·•1 -; 1 17 �,/,·, 7 r-:,,:,-., ,A r-,. •,-r1 ,L.:, • -";, , ':'r�--. ., < ..(.• � ,..,_ �,..e: r-11 , -:--'J.ét:)O_Jl. : , cl� .. Orsc. o l.l - ,_, Od,.,. l, l,.,_ Vlc.-:Ht 0 , ,,.,1JC Cl .,_ l ca pcU c.l ,.,,nt .. V,:t 
1 

1;rcci_pi taqão in cerna em euc:üipto (:�-PI), pin us 
(P-PI), e esconncnto pelo tronco em ouculipto 
(E-Jt) e pinus (?-Jt). 

D:J.ta ela amostra Clnrra(;1E) 

--- pmho

1974: 16/10 ?l,. O - . ' 362,5 7G,o 61,3 30,3 

29/10 11,2 2é�8, o 5Ji.,8 30,0 17,8 

13/11 36,0 20G,3 é',5,0 72,7 35,0 

21/11 12, li- 59,3 20,9 27,3 17, 1 

28/11 12,5 2.1, 8 22,.3 ·12) ,5 11 ' 6 

11/12 25,0 27,8 28,7 29,3 20,3 

16/12 111-, 5 2(j, 5 17, 8 21,5 13,0 

20/12 1 'l, O 56,3 11-2 8
' 

22,0 13,0 

1975: 06/01 11, 3 25,5 17, G 13, 1 8,2 

10/01 15,5 31t, 8 25,2 19,0 11,1 

13/01 11,2 23,7 15,8 12,6 12.,,3 
03/02 14,o 22,0 18,6 21,1 13' l�

06/02 13,6 15, 1 15,4 16,0 9,6 

19/02 17, 1 44,8 36,3 38,3 16,9 

24/02 1 ��, 6 22,2 20,2 18,5 9, 7 
26/02 19,0 Li-7, 5 33,3 25,3 16,1 

03/03 26,0 80,5 55,5 39,0 22,3 

08/03 25,0 57,8 41,3 38,8 29,3 

X 17,7 7,.. o
:>' ü 3 1+, 9 29,1 17, 1 

s 6,9 93,6 20,9 16, 1 7,7 
Max. 36,o 362,5 85,0 72,7 35,0 

Min. 11,2 15, 1 15, 4 12,6 8,2 

(õiE) médias de 2 amo,stras

( 310,) médias de 4 ar.10:::;tras 

d.m.s. a 5% entre dêctas: 46,4·

r·)O 
/0• 



Tabela 1 f,: 

CauGo. de Vur:i..açÕ.o 

"1-. ,. • 
JjSJ!0Cl0f5 

1-;roc esE;.;os 

Int. 
" 

X• J p 

(:i:'o.toriu.1) 

Testemunha 

'l'ra tanHrn tos 

Blocos 

X 

--- .. --

. 

n 
t . .} 11 a ·oria 

·------

Resíduo 

Total 

i se da, -vcJ1•i8. 1 i.cia. r)c1-ra ou dado,s de Con_,�;_1.1ti vi-
da.de cc:Í tica. 

CL,� 11. 

1 

1 

1 

(3) 

1 

( l1-) 

17 

68 

89 

l 

(" r, 
)) tíl '� ® 

12 619 7 c 0 o - • - . '::> )0;; 

1 ') 7c º "'272 o � )!._) ' e,··- --

7 '71• () '?>)00 ::>. ( -1· ;J' ,) 

35.0'77,3161 

6.696 '/ 0188 

1t1. 7'73,3311-9 

62 .• 556, 8726 

100.100,20-91 

204. 1 1-30 t ll-966

.. 

1 

(\ 1'1í 
. �- • .!.'J o 

12 r.19 y,►t9 * I._.., ' ....,,.,v 

1 ° 7n° 2"7,., 
() 1.1, J<,J, ..... e.: í_ 

·- -

3 r;49 7° 00 é t ' \_J\... 

11. 692, 1+387
. 

6.696,0188 

10 • l+l:.3, 3337 

3.679,8160 

1. lJ-72,0631 
. .,_..,�•• n. ~~ • ,.._�,�-_,�_.._, """ 

-

l? 

8,5725 

1? 70?8 -- ' 1 
,.) � 

2 j 511-'?3 

-

.. 

li-, 514-87

7,0944 

2, L1-998 

-

,,.,_" 

-

--

:J.:?i'.ê 

õEJ.;ê 

••C< j ,; J...) 

3E 

•.· 

�:t 

X:E 

-�-�---·-··· ---�



Data ela 

197lf: 

1975: 

i:1rr1o�;tra. 

16/10 

29/10 

13/11 

21/11 

2() "/11 

11/12 

16/12 

20/12 

06/01 

10/01 

13/01 

03/02 

06/02 

19/02 

2 11/02 

26/02 

03/03 

08/03 

x 

s 

Max. 

Min. 

1 T � '1 n e :, 0 : _,. ' l • r·1 r e• rp O+-, 't). • e:-- T) -� f":"'- � 1 'T � r� �... --� , "'r, "� � V<,,.�ors,,;> Q,ç -::>O .. l.,),.;, ., .,.�].,., �.L,.;,,_,O, .• l ... o,., p .. ,ra C.,••Vv. , 
•,,� �t ... r1r.7' ,,i· ·1-,-;(•,:-:o 1· ,..,,.;..-,,,,.., �,.-,,·� (•!' :\l ,·o] 1·.., .:-.. ( ':-' _, \JT '

> .. ,,-,1-1r ... �),. v•✓ - - •. • •  V ... ,,� ..... 1. v, .•. •• C< ,,J t.UC., ·----J)vO \--J • - ' pl,.v.,.:, 
(P-PI) o cscor1:,i8j1to polo tronco 01:1 euce.1ipto 
(Z-Et) e pinns (P-2t).

Chuva(;iE) 

9,5 
1+' 5 

1 L;., O 

l1-' 9 

5,0 

10,0 

5,7 
6,8 

6,2 

4,5 
Li., 2 

5,6 

5' l1-
(': C) 
0,u 

5�0 

7,G 

10,3 

10,0 

7,0 

2, 7 
1 l1-, O 

L1-, 2 

B-'__;t ('CE) 

uc;/1 

147,5 
89,8 

83,7 
,,... _ () 

e:), O 

f), 7 

13, 1 

11,3 

22,4 

13,9 

10,2 
o 
/j 

I+ 

8,8 

G,o 

17, 3 

8 8 
' 

1 O r-;; '::>

32,3 

é:3,2 

30,6 

3'7,8 

1 l1-7, 5 

6,o 

P-::;t ( .0E3if) 

de CaCO,: 

30,3 

21,9 

3 11, 2 

Q 3u, 

9,0 

11 , Li-

7, 1 

17, 1 

9,9 

7,0 

6,3 

7,3 

5,9 
11+' 11.

8,1 

13,6 

22,0 

16,4 

13,9 
8 li 
' ' 

34-, 2 

5,9 

]�>--PI ( 7:�) ') "7T ( -· •• ) 
1. -:: ..... ;'f:�,:,_ __ 

24,6 1,2, 3 

12,3 7, 1 

29,0 13' 2, 

12,9 6,8 

7 ,4- 4-, 7 
11,6 8 7 '_) 

8,6 5,2 
o o 
u,u 5,2 

7,5 l+,f-l-

5,2 3,3 

5,0 l1-' 9 
8 ' l1- 5,3 
6,5 4, 1 

15,3 6,8 

7,6 3,9 

10,0 6 ,,' t 

15,5 8,9 

15,5 11 , '7 

11 8 
' 

6,8 

5,3 3, 1 

29,0 13,8 

5,0 3,3 

(:,1'<) médias de 2 o.mostras

(JDE) médias de L1- a,:iostras

d.m.s. a 5�) entre datas: 13,7



Processo,s 

Int. Ex P 

(Fatoricü) 

Testemunha x Fatorial 

'I1ra tar:1ent o.s 

" ,· ,.� <'
ª
•,, ·, �( .. ,., o '-. (1l . 1 (1

) o r ,,.1.,_ n .·'_-', e') :i. 1'. .. •.•. ('' "' t., ...... (.. ,;_, e,,_ .1,. c1. , .. ) ; �/- . \. ,. ) _ ...,, · ~  --~ J .,_., 

�otais Dissolvidos. 

1 2.09?,3G 

1 

1 

(3) 5,?28,93

1 1.106,70 

1 :','f "t'., • l J. é 

2.097,36 

3.010,88 

í2() /'r l) oi O') 

1.106,?0 

1.708,91 

., . ., 
j> 

8' 72 30! 

12, 

4,60 :Ek 

7,11 );: 

C', 1 • 

---- . . ·-~·~···� .. -+,---------+---------!--------

Blocos 1 '/ 10.155,?0 597,39 2' 11-3 �;'.E 

Residuo 68 

Total 89 33.339,16 



])a.ta dct 

1974: 

1975: 

S,\:1bc.:lr.1 21: \Ic1.lorc;:::; d0 Cor J:)nrz.::.. chuVéi j fJrnci ) it�iç,3o intorna 
eu euca1 o (:.�-PI), pinuc; (?-PI) e e:;co::F:ic,nto
pelo tronco cn cncoJ.ípto ( j- ·:t) e pinu::; ( p_,:;t). 

(--:,�r,10:->trr1 __ _s:h u V C:l ( ;si ) /;- "'::t ( ;,t:J: ) I'- .�t (.:O:') _:_::---]?I ( x::E) l) __ "'I ( JOC:)
-- Unidade Platino-cob2lto de cor 

16/10 50,0 :: � 1 73, .3 136,3 171, 3 75,0 

29/10 o r -,-e- Q 
Vc._) tu 62,5 62,5 25,0 

13/11 5,0 ôl1.9, 2 118,3 158,3 1+o,o 

21/11 3'3,0 631,3 71,3 116,3 G5,o 
'.)�/11 L-..✓ 20,0 118,8 32s5 57,5 17,5 

11/12 60,0 121,3 GG,7 101,3 80,0 

16/12 10,0 310,0 ;51, 3 82,5 53,S 
20/12 o 227,5 Li-o,o Go,o 28 3 - ' . 

06/01 5,0 181,3 L1.5, O 130,0 31,3 
10/01 15,0 191,3 33,8 58,8 37,5 
13/01 15,0 265,0 11, 3 27; P.-,.,,/' \..) 

27,5 

03/02 10,0 80,0 32,5 76,3 42,5 

06/02 5,0 76,3 31,3 77,5 l�8 ,8

19/02 o 216,3 51,3 77,5 13,8 

2L1/02 5,0 71 ,3 1 :-0, O 3i3,8 1 _'.J, O 

26/02 20,0 110,0 87,5 51,3 37,5 
03/03 10,0 253,8 180,0 52,5 38,8 

08/03 5,0 206,9 30,0 51,3 20,0 

x 15,0 372,7 62,3 80 l;. 7. Q () ,)O,o 

s 17, 1 L1.99, 1 lJ-3, 3 lfo, 1+ 19,6 

Max. 60,0 2.173,8 180,0 171, 3 80,0 

Min. o 71,3 11,3 2-z Q 
,),'-' 13,8 

( *) médias de: 2 amostras

(:JE:iE) médias de l� amostras

d.m.s. a e:-,-./ 
:.>io entre datas: 262,1 



Causa de Variaçfio 

&cies de�tro de �t 1 

' ' . . 
d I 1 �species dentro � P 

Processos 1 

2,66.85lr., 1025 0r-[ 1C' r• ü :J 1· 1 )2:)

15.612,5025 0,3321 i:s 

=========-..r•·=· -��··· .. ,·�----·=·-=-~=---=··-=·=-====�======:c:;:;.:;:e====== 

(ratorial) 

Testemunha x :?ü. torio.l 

(3) 1.331.218,4050

1 21° CJ
M

() 7'•20 
,/. ( ( . j '.- .. 219.770,7420 4,6746 � 

·==========;:;\==�=======�··=,.··=-:·=, =-·=-=···==.,,.===· =;====:::.;

'I' ratam en tos (4) 1.550.989,1480 ·z () 7 7L• 7 ,, o 7n:,JU e r , c_u '-' 

BJ.ocos 17 1.103.376,9180 

:F?es:i.cluo L;.7 • 013, 6673 

Total 5 • [)56 • 295, l1.740 



isc du Varifincia para os dados de Cor. 

Processos dentro de P. 1 O, 1 ()61 I!S 

�-. 
� . 

.:.:,SpGCJ. OS 

Testemunha x Fntorial 

'l1ratar.10ntos 

Blocos 

1 557, 56,30 557,5680 11 1 3600 n, 

1 21 SJ m 7/CJ 
J 
71 1-20

17 1.108.376,9130 

-----·------------------ ---------!•-----

Resíduo 68 3.196.929.4080 l+7.013,G678 

=---·=e;:. ========c½==*=======:::;========t======= 

'.11otal 89 5.856.295,4740 



1975: oG/01 

10/D1 

13/01 

03/02 

06/02 

19/02 

211/02 

26/02 

03/03 

08/03 

s 

!'.in. 

V-1 ,-.,_-� ),f .... (,( Ji,7 r_,-,·1 .. ; -,,-,-j (� ;'..)(],, p ...... ,. ...... ,::: a ci'11 ir::· ,., .. ·�c·i· ... ,.• ·'·"'),'"•� ) ,'J.,_v.t l; i,;: .J _ ; M.I.. .. ,., .._,'(,(_,.,.,.!.-..Ll-- ·'···'- -- ·,.,,. 
.... : _;;.l cl _, __ J � _,l,, 1JI'C . J:.1J. L,.c..,.<.,\Jc .. C 

i11.to:er1a or11 r:ltcGli o (��-�_;I), J;>inus (p..,,.1:,1) e c;:;coo.
rn.011to pelo tronco em crnc,1lipto ( .. �--�t) e pinns (F--,.>t). 

11-3,0

r::; 1 1. {') 
./ ''··

25,0 

32,0 

27,ü 

19,5 

11,6 

9+,o 

19,5 

127v0 

r.-n r') 
::;;:.)' ';J 

59,0 

3.'.::·, 3 

66 11 1 

1JJ:., 3 

87,3 

81,3 

127,0 

35,3 

12,0 

37,5 

18,8 

28,8 

12, lr 

L1.7,3 

12,0 

126,5 

59,9 

'7 ') 7-
/ ,_';) 

6],5 

'76, o
51t5
62�!3 

77,5 

66,6 

72,8 

20, l+

51,5 

,r {i ri 
t)(;' u 

r r .
l)(J') 

62,:; 

52,5 

31,3 
11-'/, 1 

58,1 

57,3 

55,0 

6B,3 

31,3 

(�) m�diaG de 2 amostras 

d.m.s. a 5% entre datas: ?6,2



Cau.sa de 'Jnrinç�o 

r, r 
(_),,_) G, 

i e da 'J:J.riêcncia 1vu::, os cL:,_c1o.s de Alcn1ini
d,,de. 

,.-, T ._; IP, .L' $ 
("'( ........ 
1,) f!!, ·:,:, f; 

,., 
J_I 

&cie dentro de 3t 1 13. 7é36,50 52,83 

c&ie dentro de' P 1 

l 

( ,;,.., ·l· () ·,-.1· -c, 7 ) ..i,; L'-. V "A .L ., l.� ..._ ( 7. ) .,;; 

Testet11u.nhD .. ;{ 

'I'ratnmcntos (!+) 

Bloco:3 9 

Resíduo 36 

Total 11-1) 

780,57 

/., 1, no· 1 < 
r • r\..1 t u 

20.558,56 

8.682,57 

9.395,13 

•✓-3 6 7 ,,- 2í
;> • ;>O' -º

1.591,32 

L,,. hc,n AI !) e ' --� f � 

964,73 

260,98 

6, 10 

::, c,n 
'-,;;;; 

19,69 

3,70 

";•j ('/ 
.:. • •  •�J • 
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sw,pcr::sno na Etcua, ou ::;:-:ja Ó Ul:10. r:1edida da redução de? trzu1SJ_)éU:ência 

limite m&ximo de 

1962). De acordo com as Tabelas 15,16 

SEl�\lIC�S, 

e 2 r:> ol)Cr>J�""'-"'" e· 1 1,_. + ,:,,·,'oe' r1 ""'r'·' �'- ') , t...J , ••• . , \�>;. 1 . ..,\,., 1, ....,,. VC:4 •. , �. lj(._.1,, C.. 

este fator houve influ�ncia sis11ificativa causada pelas duas esp&cies 

florestais, ou seja ta�to o eucalipto como o pinu3 altarar2m si fiCé1 

tivamente a turb�dez da �cua da chuva. No caso do povoamento de pinus, 
,. 

apenas a agua do escoamento pelo tronco apresentou maior turbidez do 

que a água dr,. chuva, sendo que n&o houve diferença sic;:1:i.ficativa entre 

a chuva e a precipitaçio interna. Os processos (PI e Et) nio diferiram 

entre si dentro de uma mesma osp&cio, e as osp�cies tamb&D n�o se mos-

traréun diferentes em cada. procesr.,o individualmente. Na 'l'abeJ.a 15 pode••· 

-1:-,e observar que as prirnEd .. ras chuvas da ectação chuvosa, ou ainda as

chuvas que ocorrem ap6s prolongados períodos secos apresentam, em ge-
, 

ral, maior quantidade de partfculas 

getaqã.o. 

em suspenso.o apos penetrar pela ve 

No que diz respeito a condutividade especifica, po

de-se entender este fator couo sendo a cupaciclade que uua solução apr�.
senta de co11duzir a corrente el�trica. Quanto mais conce�trada a solu-

M 
• 

#' 

t çao, isto e, quan·o mai?r a quantidade de ( 
t 

. , 
ians presen·es, maior e a

condutividade. Esta, portanto, representa uma medida da concentraçio 1 

Ônica da solução. Em teoria, a 
, 

a�ua pura apresentaria condutividade da 

ordem de alguns cent&simos de µrnho� A i�ua da chuva, por conter natu

ralmente muitos gases e partículas dissolvidas, apresenta condutivida

de maior que a &gua destilada. A condutividade da �cua do mar est& ao 

redor de 50.000 µmho. De modo geral as &guas naturais apresentam valo

res de condutividade especifica variando de 10-1000 pmho (HEM, 1970). 

De acordo com os resultados das Tabelas 17,18 e 26, verifica-se que a

penas o eucalipto, particularmente o escoamento pelo tronco nesta ee,p§_ 

cie, apresentou condutividade ::1édia significativamente maior do que a 

fgua da chuva. A condutividade da precipitaç;o interna em eucalipto 

foi sic;nificati vanentc menor do que a conduti vid2.de do es.coamento j)Clo 

tronco. No caso dos pinus n�o houve diferença si:nificativa entre a 

condutividade m&dia de PI e de Et. Pelos resultados contidos na �abela 

17 · �· · 1 l ( 1 ''J. ~ ' . ) , . . �· , ver111ca-se ainca que a avaseM e,o uo1_1�açao ue ions e s1cn1I1-

cativamente maior pelas primeiras chuvas de outubro
1 

ou seja pelas ch11 

' 1 ' < d vae ocorridas apos pro oncaao perio.o seco. 



re-se i soma de todos os compostos em soJ.uç5o na • De acordo e o: i 

op; cri tédos da L'.. S. PDi:iLIC Il :,1L'l1H ;�2::TJIC:;; (J. C)Ó2), o 115.xir:10 valor de 

STD permitido em &sua potivel & de 500 ms/1. Pelo fato de 

neste estudo ter sido obtido a partir doa dados de condutividade (esta 

de se esperar que os 

resultados fossem similares, conforme pode ser observado nLLS �ra.belas

dir:,cussão dos 

resultados de condutividade valem, consequentemente, tamb&m para os re 

sultados de s�lidos totais dissolvidos. 

Com relaçio i cor
j 

este par5metro qualitativo ser

ve a:c)e:nas como indicador da presença em solução de cor:l):i_ostos principa_L

t " .  d 1· . J ,. C ·t' . . b"J· men e orgD.niéos que po ·· em pro e nzJ.r co .. oraçao. )s crJ. e rios ci.e pota L._}_

dade da U.S.PUDLIC HEALTH SERVICE (1962) permitem um m�ximo de 15 uni

dades de cor na &gua. Os resultados das Tabelas 21, 22, 23 e 26 permi

tem concluir que apenas a esp&cie eucalipto, particularmente atrav&s 

do processo de escoamento pelo tronco, apresentou valor m&dio de cor 

significativamente maior que a da , d. i , chuva. A cor me ia �a agua de 
,. 1 t 1· 1:: f . t '' . . e, •  t· t . escoamen�o pe o ronco em cuca. 1p o 01 amoem s1gn1r1ca ivarnen e mai-

or do que a cor da fi.gna da precipitação interna nesta espécie, e aind,1 

significativamente maior ·que a cor do escoamento pelo tronco e da pre

cipitaçJo interna registradas para a esp&cie pinus. Os valores de cor 

do escoamento pelo tronco e da preci}")i tação interna em 1.1inus não forar., 

diferentes entre si, nem tampouco diferentes daquele verificado para n 

chuva. Merece destaque neste particular os valores altos de cor regis

trados para o processo de escoamento pelo tronco em eucalipto (Tabela 

21), indicando que este processo nesta espécie 9arece estar associado 

à lavagem acentuada de componentes orzânicos responsQveis pela colora

ção forte da água. 

A alcalinidade, do ponto de vista qu{mico, diz res 

peito i capacidade que a soluç�o apresenta de neutralizar &cidos. Nui-

t t 1 t "b . ·· 1 1. 'à ' ' ' -� '· os campos os pocem con r1 uir para a a ca_1n1 .aae aa agua. Lm conGi-

ç5es naturaio, a maior parte da alcalinidade resulta do equilfbrio com 

o C02 atmosf�rico. Em condiç3es particulares, a9bs a interaç�o con a

vegctaç5o, por exemplo, pode haver tamb&m contribuiç�o de icidos orgi

nicos e v&rios tipos de materiais dissolvidos ou em suspens&o. Pelo e-

xame das Tabelas 24, 25 e 26, verifica-se 
, . que apenas a es�ecie euca-
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lipto apresentou, tanto a precipitaç;o interna como escoamento pelo 

tronco, valores de alcalinidade significativamente maiores que a alca

linidade m&dia da �eua da chuva. Nio houve diferença significativa en

tre os processos na esp�cie eucalipto. Para o caso dos pinus, a alcal! 

nidade média da precipitaçio interna foi s ignificativamente maior que 

a do escoamento pelo tronco, mas ambas nio diferiram da alcalinidade 

média da chuva. 

Estes resultados, coletivamente, permitem afirmar 

que o povoamento de eucaliptos causou, do modo seral, alteraç3o quali-

tativa da icua da chuva ligeiramente maior do que o povoamento de pi

nus, no que diz respeito aos par&metros estudados. Esta alteraçio foi 

mais acentuada para o processo escoamento pelo tronco do que para a 

precipitaç;o interna. O pH do escoamento pelo tronco em pinus foi li

geiramente, mas n;o significativamente menor do que o pH da �gua da 

chuva. Os resultados, ainda, confirmam as referências na literatura de 

que as confferas, em geral, sio melhores recomendadas para plantio em 

locais onde a vegetação pode contribuir para a deterioração estética 

de superf{cies liquidas (na orla de reservatbrios, por exemplo)e 
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6. RESUMO E CONCLUSÕES

O presente trabalho se refere ao estudo de alguns 

aspectos do balanço hídrico realizado em tr;s tipos de cobertura vege

tal; uma plantaçã_o de EucalyEus saligna, Smith de 5-6 anos de idade, 

uma plantação de }�inus caribaea, Morelet var. caribaea, também com ida 

de de 5-6 anos, e qma parcela contendo vegetaçio herb�cea natural, to

das situadas no campus da Escola Superior de Ac-ricultura ttLuiz de Que}. 

roz 11
, em Piracicaba, são Paulo. 

Nestes tr3s diferentes ecossistemas, os seguintes 

componentes do ciclo da &gua foram medidos durante 2 anos consecutivos, 

de junho de 1973 a maio de 1975: a) precipitação; b) evaporação em ta22, 

que Classe A; e) precipitação interna; d) escoamento pelo tronco; e) i 

gua do solo; f) DAP estacional das irvores. Estes par�metros quantita

tivos permitiram o c&lculo das perdas por interceptaç5o nas florestas 

de eucaliptos e de pinus, do consumo de �gua pelas tr;s diferentes ve

getaç�es durante a estaçio seca do ano, a determinaçio do regime anual 

da ,gua do solo nos tr;s sistemas, e a verificaç3o das rolaç;es entre 

o crescimento radial e os povoamentos florestais e a quantidade de &

gua dispon{vel no solo. Al�m disto, em amostras de �gua da chuva, da

�gua da precipitaçio interna nos povoamentos florestais, e em igua re

sultante do processo de escoamento pelo tronco, foram, também, realizg:

das an�lises dos seguintes par5metros de qualidade da �gua: pH, turbi

dez, condutividade, cor, s6lidos totais dissolvidos e alcalinidade.

A precipitaçio foi medida em um pluvi6grafo e um 

pluvi3metro instalados na parcela com vegetação herbfcea. Tamb�m nestn 

parcela foi instalado o tanque Classe A para a mediçio da evaporaçao. 

A precipitaçio interna foi medida utilizando-se intercept3metros com 
, � 2 area de captaçao de 127 cm . O escoamento pelo tronco foi medido por 

r , meio de dispositivos colocados ao redor do tronco das arvores. A agua 

do solo foi medida através do método de moderaç5o de neutrons, em tr&s 

tubos de alumínio em cada tipo de vegetação, até a profundidade de 2 

metros. Os parâmetros qualitativos foram determinados em laboratório, 

de acordo com os procedimentos padronizados da A�ERICAN PUBLIC HgALTH 

ASSOCIATION (1949). A estimativa do consumo de &fua foi restrita ape

nas aos pcriodos secos do ano, e foi baseada na cquaç�o: Evapotranspi-



9 ') ,_.

r�çao = Precipitaçio + variaç5o do armazenamento da &gua do solo (ET = 

p + ,D.S). 

De acordo com os resultados obtidos, e consideran

do as condiç5es de clima e de solo da frea experimental, bem como as 

condiç3es dos povoamentos florestais e da vegetaçio herbicea estudados, 

as seguintes conclus3es podem ser estabelecidas: 

1. A interceptaçio m�dia da �gua da chuva causada pelo povoamento de

eucaliptos foi, de 12, �·%, enquanto que o povocrn1ento de pinus aprese.:2.

tou interceptaçio m;dia de 7,2%.

2. O escoamento pelo tronco foi quantitativamente maior no eucalipto

do que no pinus (4,2% e 3,0% respectivamente).

3. A precipitaçio interna, por outro lado, foi maior no povoamento de

piDus (90, 1t%), do que no povoamento de eucalipto (83,6:::-;).

4é As equaç5es de regressao que permitem a estimativa da precipitaç�o 

interna (PI), do escoamento pelo tronco (Et) e da precipitaç5o efe

tiva (PE) a partir da rnediçio da precipitaç�o no aberto (PT), para 

eucalipto (E) e para pinus (P) s�o as seguintes: 

5. 

PI,� :::: o,89o(PT) - 0,530
J.� 

PIP
= 0,938(PT) - 0,570

Etv = 0,053(PT) - 0,060
J� 

Etp = 0,025(PT) + 0,139

PEE ::: 0,939(PT) - 0,629 

PEP ::: 0,978(PT) - 0,596

Considerando a precipitação média anual verificada no período expe-

rimental, os valores de interceptaçio m&dia determinados para os P2 

voamentos florestais correspondem a uma perda m&dia anual de 174 mm 
, 

de agua pelo eucalipto, e 101 mm pelo povoamento de pinus. 

6 ,. De modo geral, sempre houve água disponivel no solo nas três condi

ções de vegetação estudadas, a não ser nos meses de agosto e setem

bro, quando o conteúdo de umidade esteve próximo ou abâixo do con

teúdo correspondente a 15 atmosferas de pressio. 

7. A an&lise do regime anual, ou da marcha anual da �gua do solo sob

eucalipto, sob pinus e sob vegetação herbácea natural mostrou que
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~ , praticamente nao houve diferenças marcantes no regime da agua do so 

lo entre estas tr&s coberturas vegetais. 

8. Em termos médios, o solo sob eucalipto apresentou-se ligeiramente

mais seco do que o solo sob vegetação herb,cea natural durante as

&pocas de alta umidade no solo, ao passo que para os per!odos nos 

quais o solo apresentou-se mais seco, o reverso foi verificado. 

9. Ji o solo sob o povoamento de pinus apresentou-se, em geral, ligei

ramente mais Ú;nido do que o solo sob vegetação herbá.cea, e também

ligeiramente mais �mido do que o solo sob eucalipto.

,. l • " 
10. Comparando o regime anual meüio da agua do solo, notou-se que o so-

lo sob vegetaç�o herb&cea apresentou-se mais �mido do que os outros

dois durante o perfodo de recarga da �gua do solo (setembro-fevere!

ro); durante o período de depleçio da f�ua do solo (março-agosto) o

reverso parece ser verdadeiro.

11. A maior diferença verificada entre os conte�dos médios de água no

solo nos tr&s sistemas estudados ocorreu nos meses de veria, quando

o solo sob eucalipto se apresentou bem mais seco do que os demais.

12. A comparaç�o dos regimes anuais nas diferentes camadas do solo mos

trou que as camadas superficiais (0-90 cm) foram as que apresenta

ram maior flutuaç�o mensal de conte�do de umidade. Nas camadas mais

profundas (90 at& 180 cm) estas flutuaç3es foram significativamente

menos acentuadas.

13. O povoamento de pinus causou, em geral, maiór depleç5o da &gua do

solo apenas nas camadas de 90-120 cm, dando alg�ma indicaçio de uma

maior concentração de raízes nesta profundidade. Já o povoamento de

eucalipto e a vegetaçio herbácea natural causaram maior depleç5o

nas camadas mais profundas, depleç&o esta ligeiramente maior para o

eucalipto.

14. Pela análise da amplitude máxima de variaçio da água do solo nas

tr;s parcelas estudadas, verificou-se que a recarga da água do solo

foi maior na vegetação herbácea, depois em pinus, depois em eucaliE

to. Estas diferenças de recarga da água do solo foram proporcionais

�s diferentes perdas m&dias por interceptação nos povoamentos flo-

restais •

15. 
. . 

As estimativas do consumo de 
, 

agua dos dois povoamentos florestais,
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assim como da vegetaçio herb&cea natural deram como resultados pa

ra a estaç�o seca (maio a setembro) de 1974 os seeuintes valores: 

eucalipto: 206,3 mm; pinus: 211,5 mm; vegetação herbicea: 195,9 mm. 

Os valores da taxa de evapotranspiraçã.o em mm/dia foram, respecti

vamente: 1,5, 1,5 e 1,3. E os valores da relação E'l'/E:
0 

foram, res

pectivamente: o,43, o,43 e 0,37. 

16. Os resultados, coletivamente, permitem afirmar que não houve efei

to adverso sobre o regime da água do solo como decorrência do plaE_

tio de Qucalipto ou de pinus, em comparaçio com o regime observado

em solo revestido por vegetaçio horbfcea natural.

17. Durante o periodo ex,erimental, a &rea basal do povoamento de euc�

liptos passou de 15,37 m-/ha, no infcio do experimento, para 20,56

m 2/ha ao'fim do per1odo. P�ra o povoamento de pinus, o crescimento

observado foi de 13,46 m2/ha para 28,61 m2/ha. Pode ser notada urna

aparente correspond�ncia entre os acr�scimos estacionais do DAP m6
• #',J , R ,( 

dio dos povoamentos e as variaçocs da agua d1spon1vel no solo, no-

tando-se incrementes crescentes durante o perfodo de recarga da

igua do solo, e incrementes decrescentes durante o perfodo de de

pleçio, principalmente para o caso dos pin s.

18. A an&lise estatística dos parimetros de qualidade da �gua estuda

dos, revelou, de modo geral, que o povoamento de eucalipto foi res

ponsivel por uma alteraç&o maior da qualidade da &gua da chuva do

que o de pinus. Ssta alteraç&o foi principalmente devida a intera

çio da &gua da chuva com a vegetaçio atrav&s do processo de escoa

mento pelo tronco.

19. Tanto o pH da precipitaç;o interna como o do escoamento pelo tronco

em eucalipto foram maiores que o pH da &gua da chuva. No caso do

pinus, o pH do escoamento pelo tronco foi significativamente menor

do que o pH da &gua da chuva, mas o pH da �recipitaç�o interna foi

significativamente maior.

20. Quanto aos parimetros turbidez, condutividade, cor, s6lidos totais

dissolvidos e alcalinidade, apenas os valores medidos no povoamen

to de eucalipto foram significativamente maiores que aqueles medi

dos na igua da chuva. Os valores destes parimetros no povoamento

de pinu3 n�o diferiram estatisticamente daqueles observados na f

e;ua ela chuva.



This thccd.G :iJ3 relo.tecl. to a uD.ter bo.:Lo.nce stucly 

carri0d out in three d:iff=,rcnt ve:::;etc:.tions: a plantation of ��?:-:1l1.2t1J;,,::2, 

Si".:..lic:;n�:, Smith, a plantation of Pini.u3 co.ri1?_,2,.�0.: Morclct var. caribnea, 

both 5-6-year old 1 and a plot with natural herbncco11s vecetation, all 

locn .. ted on tf1.e CéJ.!.1l)US of tl1e :Sscolo__ B11rJcrior de I\.[;ricultv.ra 11I/uiz de 

Queiroz n , in Pirac:i.co..bn
1 

::;t;:1.te of 3o.o Panlo., 

In thcao cco;3;;c;tew:; tllc followiDG conponents of 

the watcr cycle havc bcen measureJ durins two consecutive years 1 from 

june 1973 to may 1975: n) cross precivitation; b) Class A pan evapora-

t�o11· e) thro11:0·10 ·f'c,Jl• d') c:tr•·n·f,0,,1· e\ c•c,il ,,,, .. ).J..C"" 
_1,. •- ) -•..._.,J.J ..•. Lt�- ' 1.../ ;-�Li. J_ , ,  ) 0 1-, \ll<..-�t� �.i. , f) seasonal varia-

tion of trecs d.b.h. Th0se measurcmcnts wcrc uscd for the calculation 

of _tlrn intercc/cion los::; by the forcst f,tcrn.dD, and thc •,m.tE,:r consun:r

tion by each of the three vegotation covers durins the dry scason; 

they also served to exnmine the rela tionship,, between the c;tands ra

dial growth and the watcr available in the soil, and to determine the 

annual range of soil rnoisture as related to the three diferont ve�eta

tions. Beaides these quantitativa moasuremcnts, samples of water of 

gross precipitation, throughfall and stemflow were talcen after each 

rain and analysed for pll, turbidity 1 conductivity, calor, total dissol 

ved solids, and alkalinity. 

Grosa precipitation was sampled in a recordins 

rain gau3e anda standard, non-rccordinc rain i�use, both installed in 

the open (at the natural hcrbaceous vogctation plot). Also in this plot 

was placcd the Class A pan evaporimcter. Throuchfall was mcasured in 

each stand by ramdonly locatinc twclve 127 cm gases. These gages wcre 

relocated periodically during thc study period. Stemflow was measured 

by sealing narrow rubber collars to tree trunks, which causht down

flowing water and co�ducted it to storage, plastic containers. Soil wa 

ter was measurement monthly using the neutron scatteninc technique, to 

a depth of 1,80 meters. The watcr quality parnmeters were analysed 

according to standard r:iethods (J\i;::�JICM: PUêJLIC ILSALTH !LS'.,OCL\TIO:;, 

1949). The water consumption was esti�ated only durinc the dry season, 

according to the simplified equation ;vapotrar1spiration = Prccipita-

tion + soil water deJletion (�T 

o bt�ti n ::�d '.-.re1·e: ., <": 
L,.,,_>...I 



loss 7, 2,:,,,

2. Steuflov wns qu2ntitatively tl1an J.n 

3 ■ Throuchfnll, on thc othcr h2nd 1 was hisher in pine than in eucalyp-

t u s ( 9 O , , an d 3 3 , 6 '. :, , r e s p e e t i v e 1 y ) ,,

4. Recrcssion equations rclating sross prec tation (PG) '.Iith throu;':11 
·"-

fall (T) stemflow (S) and net prcciJitation (PN) for both eucaly�-

tus (E) and pine (Pi) stands are:

T., - o,890CPc) - 0,530
1:., 

TD. .�., o,938(PC) - 0,570
.t J� 

,,
:::: 0,053(PG) - 0,0600

]].; 

C' 0,025(PG) + 0,139,:::iPi 
-

PVi"f'"\ 
.LJ 

·- 0,939(PG) - 0,629

PN,). = o,978(PG) - O
t
596 

J.. :t 

5, Takinc into account the amount of the average annual precipitation 

measured during thc study period, interccption loss in eucalyptus 

was equivalent to a ioss of 174 mm of water, and in pine, to a loss 

of 101 mm of water. 

6. In general there i·ms water available in the soil over the éntire p�
riod in all three vecctation conditions; only durins the months of

august and september did the water in thc soil reach tension below

15 atm.

7. The analysis of the annual range of soil water in eucalyptus, pine,

and in natural hcrbaccous vesetation did not show any significant

differencc in the soil water resime amonc the vcsetation covers stu

died.

8. On the aver�ce the soil under eucalyptus was slishtly drier than

the soil under hcrbaceous vesctition durins the periods of nornally

high \rater content; on the contrary, durinc those parts of the year

v:hen the r;oil is norr:1.J.lly c1ry, the oppo.sitc ':Ja.s trne.

9 ■ Tho soil under



10. Tl1e ::,cs of the data about the avera1:;c soil V!at <.;,r rq·;:1_;;10 for 

the year sho�cd that t�1c soil under herbaceous vegetation was, in 

general, more uruid than tho soils undcr eucalyptus and pine durinz 

t1l.(': period of E,oil 1:rêl.ter rechar,c;c ( scpternber thronr.:;h :february); (:tu 

ring tho period of soil vnter depletion, the opposite was true. 

11. The greater difference in soil moisture content among the three co

Ver conditions occurrcd durinz the summer �onths, when the soil un

der eucalyptus was drier than the others.

12. Considering the rnoisture regime in each of the soil layers studied,

hi�her fluctuations of moisture occurrcd mainly in the upper coil

layers (0-90 cm).

l .,-:J. The pine stands caused considorably hichor doplction of moisture

in the layers of 90-120 cm� indicating an apparont root concentra

tion in this depth� The eucalyptus stand and also the herbaceous 

vegetation caused greater depletion of rnoisture in decper layers, 

this depletion being hishor for the forest stand. 

14. Soil ·,1ater rechar[;:e in herbaceous vegetation was highor than in :P2.:. 

ne, and both were hicher thafr in eucalyptus. These differences in

soil watcr recharse verc proportionatc to the interception lesses

in the forest stands.

15. For the dry period of may through septembor, 1974, the estimated

values of evapotranspiration were as follows: eucalyptus: 206,3 mm;

pine: 211,5 mm; herbaceous vegetation: 195,9 mm. The values of eva

potrarwpiration rates (mm/day) ,-,ere 1,5, 1,5 and 1,3, and the ra

tios 2'1'/E0 ( evagotrn.ns::_)iration/CJ.ass A pD.n evaporation) were O, L� 3,

o,43 and 0,37, for eucalyptus, pine and herbaceous vegetation.

16. These rcsults collectively permit the conclusion that there were

no adverse effects on the soil watcr regime which could be ascri

bed to the plantation of euco.1yptus or })ine t as conpared wi th that

observed for the natural herbaceous vegetation.

17. Durinc the study period, basal area of the eucalyptus stand chansed
� / 

frorn 15,37 m�/ha, in the becinning, to 20,56 m-/ha at the end. Ba-

sal area in pine cho.nced from 13, 1 i -6 m2 /ha to 212, 61 i:/ /hc-1. d urine

the snme pcriod. �n apparcnt corrcopondence was observed between

seasonal d.b.h. incrcmcnts and seasonal variation of soil moisture,

the incre�L,nts incrcnsinc durinc the J)(,riod of soi1 ,1atcr recli, 1.r:;e:,

�nd dccreasins durin� thc Jeriod of soil wator de9letion.



• St�tistical analyses of the wator ity pararnctcrs shoved that 

wat0r penetratcd throuch these forest canopies. This alteration 

c,O · 
.,1uf1 

wa� particularly r in sternf1ow wator than in throuchfall Ha-

19. For thc eucalyptus, thc of thro fall watcr and that of stem-

fie ntly hicher than the pH of rain Hater. 

For the pine the pH of stemflow water was sicnificantly smaller 

th::,,.n that of ru.in ,,1ate1', but the of throur_;hfall wato1· vJélf.3 higJ.;,;::.:. 

20. As to turbidj , conductivity, color 1 total dissolved solids, and 

Th� same valuos measurod in thc stand were not statisticall� 

clif :.'ercn t fro'11 of thc rcd.n. 



99. 

8. LITERATURA CITADA

ALDRIDGE, R. & JAC�SON, n.J., 1973. Interception of Rainfall by Hard 
Beech (�othofagus trincata) at Taitas New Zealand. N. Zealand 
Jour. of Science, 16(1): 185-198. In: Forestry Abstracts, 35(4): 
1235, 19711-. 

AMlRICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 1949. Standard Methods for the Zxa 
,,-1· 1° n t1· 011 of 1 .• ,T•a+-; ·,,·1� ,., .• ,, ''r,·1·,ge n•-' 1 -·,,,1' +,· 011 ,,,,,,. I�ül . ... c-l. _ .. r..:.<..v.... c..dJ..\.L !,...)..,;..',;'(..;.,.-- • .,J� L..tU:. V- o c...UU Je 

,'U•:ÕIJIHO, 1969. A Preliminary Study of the Stern Flow Leacha.tes oi:' Pinus 
;einaster and their ::::;ffect on .c;oil Properti9s. Zxt. from Hep� For. 
Dep • .J. ,hwtralia. In: rorestry I\.bstracts, 31(Lt-) 6060, 1970. 

ASSOCIAÇÃO PAULLSTA DOS FABRICAIJTE,S DE CELULOSE E PAPEL, 1973 ■ Relató
rio Estatístico. sio Paulo. 246 p. 

ATT;/ILL, P.M., 1966. The Chemial Composition of Hainwater in Relation 
to Cycline of �utrients in Mature Eucalyptus Forest. Plant and 
Soil, 24(3): 390-406� 

AUSSENAC, G., 1972. The Act11al 3vapotranspiration of Four Forest Stands 
in the :2ast of li'rance. Ann. Sei. :Tor., 29(3): 369-389. ln: Selec
ted �ater Res. Abstrncts, 7(11): 5, 1974. 

AUSS3i'TAC, G.; BOIJIJ3AU, n. f, LZ TACOI;, F., 1972. Restitution of Hinero.1 
Elements to the Soil, Through the Litter and Through Precipitati
on, in Three Forest Stands of Eastern Franco. Oecologia Plant., 7
(1): 1-21. In: Forestry Abstracts, 34(2): 738, 1974. 

BABALOLA, O. & SAMIE, A.G., 1972. The Use of a Neutron Technique in Stu 
dying Soil Moisture Profiles under Forest Vegetation in the Nor
thern Guinea Zone of Nigeria. Tropical Science, 14(2): 159-168. 

BALDY, e.; POU?ON, H. & SCHOENENBERGER, A., 1970. Variations in Soil 
Moisture Content as a Function of Stand Typc in Northern Tunisia. 
Ann. Inst. flat. ;i.ech. For. Tunis., 4(3). In: Forestry Abstracts, 
33(1): 318, 1972. 

BANERJZE, A.K., 1973. Computing Transpiration and Soil Evaporation from 
Periodic Soil Moisture Measureoents and other Physical Data. Indi
an Forester, 99(2): 82-91. 

BAUMGARTNER, A., 1967. Znergetic Bases for Differential Vaporization 
fror.1 Forest and Acricultural Lands. In: Intern. s;:e:1J_J. on Fore13t 
Hydrolocy. Persamon Press, N. York. p. 381-389. 

B''Il F 0 0 ,,..,,1,.,-,'",BY 1' 'T' 1cir::)" -•,rf.'�cts o_,, 7"0+-1· c ''or.,; .. rcod ,,_,,.�or�e,·tei .0.J 't • �Ve (.,< u:1. ui,' t �4•-·' ✓- /o ,!;,1 ..l<..;.. l. l. ..,.)�'\, v 0 ..L l/''/ l :tJ.L , . _) .:.._ 

tion on ',!ater Yielrl. \-!ater :::;es. Found. of Au:.,t., Bull. ;r.;3.'.l. nQ 
15, 93 p. In: Fo�cstry Abatracts, 32: 77, 1971. 



100. 

BLACK, C.A., 1968. Soil-Pl�nt Relationshius. John Wiley & Sons, Inc. 
New York. 792 P• Chap. 2: Soil Water, P• 70-152. 

BROWN, Jr., J.H. & BOURN, T.G., 1973. Patterns of Soil Moisture Deple
tion in a Mixed Oak Stand. Forest Science, 19(1): 23-30. 

BRUCKE2T, S. & TOUTAili, F., 1971. The Sffects of Rainfall Penetratin5 
the Canopy of Beech and Scots Pine on the Process of Hurnification. 
Ecol. Plant., 6(4): 329-339 ■ In: Forestry Abstracts, 33(4): 5930,
1972. 

EUBLINEC, E., 1972. Influence of Pine Monoculturas on Momentary Soil 
Moisture. Acta Inst. Forestalis Zvolen.t 3: 125-160. In: Forestry 
Abstracts, 35(7): 3470, 1974. 

BURGY, h.H. & POM3ROY, C.R.t 1958. Interception Lesses in Grassy Vege
tation. Jrans. Amer. Geoph. Union, 39(6): 1095-1100. 

DURROUGHS, Jr., E.R. & SCHULTZ, J.D., 1964. Evapotranspiration and Soil 
Moisture Depletion. Soe. of Amer. Foresters, Proc., Denver, Colo
rado: 93-101. 

BYRNES, V.R., 1967. Limiting Site Factors in the Development of Forest 
Watershed Plantations. In: Int. Symp. on �orest Hydrolo�y. Perga
mon Press. TJ. York. p. 629-637. 

CAMARGO, O.N., 1968. Absorç5o Foliar e Lavagem de Nutrientes nas Plan
tas. USP-ESALQ, Dol. Did�tico nQ 20. 123 p. 

CERVICLLINI, A.; REICHARDT, IL; SALATI, E. & ZUR, B., 1972. Preliminary 
Studies on the Water :Sconomy in ucerrados11

• CENA, :SSALQ, Bol. Cien 
tÍfico BC-008. 18 P• 

COHEN, O.P.; KAPLAN, J. & SI-IARABAIII, N., 1966. \later Balance Under Pine 
Plantations anel natural Herbaceous Vegetation in the Judean Foot
hills. 6� 'lforld Forestry Congress. Hadrid. p.: 3811-3814. 

COSTIN, A.B., 1961. Forest Hydrology of Australian Subalpine Catchments. 
2� World Eucalyptus Conference. FAO. sã.o J;aulo. p.: 883-895. 

CROFT, A.R. & MONNINGSR, L.V., 1953. Evapotranspiration and other Water 
Lesses on Some Aspen Forest Types in Relation to Vater Available 
for Stream Flow. Trans. Amer. Geoph. Union, 34(4): 563-574. 

CROUSE, R.P.; CORBZTT, E.S. f-.: SEEGRIST, D. W., 1966. Methods of Mee.su
ring and Analyzing Rainfall Interception by Grass. Bull. I.A.S.H., 
11 ( 2 ) : 110-120. 

CRUCIAilI, D.E., 1972. Balanço Hidrico em Solo Cultivado com Cana-de
açucar. CZNA, ESALQ. Dol. Cicnt. BC-006. 35 P• 



101. 

CZARNO,íSKI, M.D. & OLSZZ\JSIG, ,J .L., 1968. Rainfall Interception by a Fo 
rest Canopy. Oikos, 19(2): ·31+5-350 .. In: Yorestry Abstro.cts, 30(3): 
34-30, 1969.

DECKZR, J.P. & WIEN, J.D.
1 

1960. Tranapirational Surges in Tamarix and 
Eucalyptus as Measnred with an Infrared Gas Ana1yzer. Plant Physi_ 
ology, 35(3): 340-343. 

DELFS, J., 1967. Interception and Stemflow in Stands of Norway Spruce 
and Beech in 1:íest Germany. In: Int. Symp. on Forefit TT:z:drolo�;z:, 
Pergamon Pre�s. ílew York: 179-1�5. 

DEWALLE, D.R. & PAULSELL, L.K., 1969 .. Canopy Interception, Stemflow and 
Streamflow on a Small Drainage in the Missouri Ozarks. Res. Bull. 
Mo. Agric. Exp. Sta. nQ 951, 26 p. In: Forestry Abstracts, 31(2): 
1851J., 1970. 

DORST, J., 1973. Antes que a Natureza M6rra. Editora Edgard Blucher 
Ltda. Sio Pa;lo. 3�+ p. 

DREIBELDIS, F.R., 1962. Some Aspects of Watershed Hydroloay as Determi 
ned from Soil Moisture Data. Jour. of Geophysical Research, 67(9;: 
Y+25-3435. 

DRZIBELBIS, F.R .. , 1963. Land Use and Soil Type Effects on the Soil lfois. 
ture Regímen in Lysimeters and Srnall Hatersheds. Soil Sei. Scic. of 
America Proc., 27(4): 455-460. 

DREIBZLBIS, F.R. & AMERMAN, C.R., 1964. Land Use, Soil Type, and Practi 
ce Effects on the Water Budget. Jour. of Geophysical Research, 69-
(16): 3387-3393. 

EATON, J.S.; LIKENS, G.E. &: BORHANN, F.H .. , 1973. Throughfall and Stern
flow Chemistry in a Northern Hardwood Forest. Jour. of Ecology, 
61(2): 495-508. In: Forestry Abstracts, 35(3): 717, 1974. 

ESCHNER, A.R., 1967. Interception and Soil Moisture Distribution. In: 
Int. Symp. on Forest :IydroloSl_. Pergamon Press. N. York. P• 191-
200. 

FEDERER, e.A., 1970. Measuring Forest Evapotranspiro.tion - Theory and 
Problema. USDA, Forest Service Research Paper NE-1650 25 p. 

FERRAZ, E.S.B., 1972. Estudo da i-::vapot�anspiração Real Através da Medi_ 
da de Umidade do Solo por Moderaçao de Neutrons. CENA, Bol. Cien
tifico BC-005. ESALQ-USP. 40 P• 

FERRI, M.G. 1957. O Consumo d 1 igua dos Eucaliptos. An. Bras. de Econ. 
Flor�stul, 9(9): 207-210. 



FERRI, 1:.0., 1961. Aspecto of the 3oi1-Water-Plant Relatinships in Co
nexion with so1ne Dr0ziliRn Types of Vegctation. Tropical Soils and 
Vegetation Proc., Abidjan Symp., UNESCO. p.: 103-109. 

J."ISCHER, D.',J.; G,\l'.BDLL, A.'.!.; LL:::::ns, G.�.,;. & IlGHH/diiJ, F.H., 1968. i\tJDO_ê, 
pheric Contri butions to './ater Quali ty of Streams in the Hubbn.rd 
Brook Experimental Forest, New Hampshire. Water Resour. Res., 4(5): 
1115-1126. 

=1-,rnr,.r~,n " ·r ·º 1·1rr -r '/ 19'� ,,.. ·1 " . t - D . J ,.. b " 3. t.,_,.:..,.L_,;,;:,;\, .1.'•·'• ., L,.,,_,, L.., ., ,J) ■ 001 1·10J..G ure ep_e1.,1on y a .narc-
wood Forest During Drouth Years.Soil Sei. Soe. of Amer. Proc., 27 
( 1): 91+-98. 

FRANCO, C.I-I .. & L'iFORZATO, R., 1950. 'L'ranspiração de :SucalWns séüir;na 
Sm. Ciencia e Cultura, 2(1):, 29-30. 

FRRCHETTE, J.G., 1969. Interception of Rainfall by a Laurentian Balsam 
Fir Forest. ;Jaturaliste Canadian, 96(4): 523-529. In: Forestry A
bstracts, 32: 66, 1971* 

GAISZR, R.N., 1952. Readily Available Water in Forest Soils. Soil Scien 
ce Proc., 16(4): 3Y1--338. 

GEIGER, R., 1966. The Climate Near the Ground. Harvard University Presa. 
Cambridge, Mass. 611 p. 

GESPER, P.L. & TIOLOWAYCSUK, N., 1971. Some Effects of Stern Flow from Fo 
rest Canopy Trees on Chernical Properties of Soils. Ecolõgy, 52(4)7 
691-702.

GIFFORD, G.F. & STIAW, C.D., 1973. Soil Moisture Patterns on two Chained 
Pinyon-Juniper Sites in Utah. Jour. of Range Managements 26(6): 
436-1+40.

GINDEL, I., 1964. Seasonal Fluctuations in Soil Moisture under the Ca
nopy of Xerophytes and in Open Areas. Commonw. For. Rev., 43(3): 
219-234.

GOODELL, B.C., 1963. A Reapraisal of Precipitation Interception by 
Plants and Attendant �ater Loss. Jour. of Soil and Water Conserva 
tion, 18(6): 231-2Y�. 

HACH CHEllICAL COMPANY, 1973
ª

. Manual Laboratory Instrumentation. Con
ductivity �eters. 16 P• 

HACH CH.S;lICAL COiíJ?A:rY, 1973b . HACH DR Colorimeter Methods Manual. 9th 
Ed. 166 P• 



ILART, Go}�º; SOU�I17·L\:RJ), .ll.R, g: '�/II.1LIA1·IS, "T.s., 1973. I11flv.ence 
tion an<.J ;;ub::,trate on f}treaw1n+.cr Cl:errdstry in ;rorthern 
Off Of ''•c,·'-c,Y> ne" nec,r.,"<r·c ,' TJI'OJ0 "Ct O·' rnn 01 7 i:::3 "J O -1J C-.. l,; .;.., A. 1\ . ,..::, 6' 1\. �:,..,. ,A. , ' 1, G- ,� .t\. ! \- I é :J J: o 

103, 

of 1Je•reta 
(.) 

-... 

Utah. USDI, 

I0�LV�Y, J.D., 1964. Jainfull Intcrccption by Ilardwood Forest Litter in 
the Southern Appalachians. Southeast. Forest Expt. Sta., lJ.s. Fo-

e �t ,: �,v "es ·,,a·· ,r 0 :,' 0 or1 ,., 
r º i....1eJ.. • ..i,,\· • L �i.1c. o�-1-0, l-'• 

lL.�LVEY, J. D., 1967. Intercc:)tion by :;astern \!hi te Pine. '.Jater Resour. 
Reseo.rch, 3( 3): 723-729. 

H.E:LVEY, J.D. ·f✓• IIE\/LET'l', J.,D., 1962. The f\.nnual Rnnge of Soil noisture 
under iligh Rainfull in the Southcrn Appalaehians. Jour. of Fores
try, 60(7): 485-436. 

HELVZY, J�D. & PATRIC, J.ll., 1965ª. Canopy and Litter Interception of
Rainfall by Tiardwood of Eastcrn United States. �ater Resour. Bese 
areh, 1(2): 193-206. 

H�LVEY, J.D. & PATRIC, J.JI., 1965b. Design Criteria for Interception
Studies. Int. Ass. Sei. Hydrolocy. Bull. 67: 131-137. 

lD�E, J .D., 1970. Study 2::nd Inter1'.1retation of the Chemic;:,l ChE>.ract:cris
tics of ::,t:ttural ')ater. Geol. Sur.vey ' .. 'atcr-Supply Pc,per nQ 1473. 
U.s; Govern. Print. Offiee., 363 p.

HERRETG, H.C., 1970. Soil Hoisture Trends under three Different Cover 
Conditions. u�s. Forest Serv. Research Note PIJ�-114. In: Forestry 
Abstracts, 32: 29, 1971. 

HEUL:ST1', J.D.; DOUGLA3,S, J.E. & CLUTT3R, J.L, 196Li-. Instrumental and 
Soil Hoisture Variance Using the Neutron Scattering Method. Soil 
Sei., 97: 19-2li-. 

HILL, R.D., 1972. Soil Moisture Under Forest, Bukit Timah Nature Reser 
ve, Singapore. Gard Bull., 26(1): 85-93. In: Seleeted Vater Res. 
Abstracts, 7(11): 9, 1974. 

HORNBECk, J.V., 1970. The Radiant Encrgy Budget of Cleareut and Fores
ted Sites in Vest Virgínia. Forest Seience, 16(2): 139-145. 

IWATSUBO, G. & TSUTSfü:I, T., 1968. On the J\mount of Plant l'lutrients Suz 
plied to the Ground by Rainwater in Adjaecnt open Plot and Forests. 

(III). On the Amount of Plant l':utrients Contained in Run-off :!a
ter. Bull. Kyoto Univ. n0 4o: 140-156. In: Forestry Abstracts, 32 
(l+), 1971. 

JACKSOiJ, I.J., 1971. Proble�s of �hroughfall and Intcrce2tion Assesment 
Under Tropical Forest. Jour. of llydrolocy, 12:234-254. 



1 QlJ. • 

JOTINSO?J, P.L. & SWANK, V.T., 1973. Studies of Cation Budcets in the So 
tll �1 '1 ...,la 11 · ..,.1,, on ""'o ir "·--r)eri· 1-·1 +- '0 1 ',·/a -'--L,0- ,➔ �'1.1erl .. �·, •.-.ri' t'r1 Cont'"",1_,,c;-: U ·. 01 .1 1-.ppu. C J.,.d .. o J.' l.-. ,.,,·-� · ll s;J vcc .,_ - . _ '" , • .,__. -

tine Vegetation. Ecology, 54(1): 70-80.

sTOHlJ.3TOii, R.S.; 'J::C:W, R.Ic. & DOTY, R.D., 1969. Soil Hoisture Depletion 
and �stimated Evanotransniration on Utah Mountain Watersheds. USDA 
Forest Service, R;search.Paper Int.-67. 13 p. 

JOHNSTOll, R.s., 1970. Evapotranspiration from Bare, Herbaceous, and As 
pen Plots: A ,Check on a ?ormer Study. Water Res. Research, 6(1):-

324-327._

JORDAN, C.F. & KLIN3, J.R., 1972. Mineral Cycling: Some Basic Concepts 
and their Application in a Tropical Rain Forest. Annual Review of 
Ecology and Syste�atics, 3: 33-50. 

KAPLAN, J., 1961. �ater Relations in l�ucalypts. 2nd World Zucalyptus 
Conference. FAO. Sio Paulo. p.: 1008-1012. 

KARSCHOH, R., 1971. The Effect of Coppice Cutting on the Water Balance 
of Eucalyptus canw.ldulensis Dehn. The Israel Jour. of Agric. Rese 
arch, 21(3): 115-120. 

Ki,RSCHOIJ, R., 1973. Comunicv..çno pesr;oal. 

KARSCHon, R. & IETH, D., 1967. The ·,:ater Balance of a Plantation of :.::u
calyptus camaldulcn,sis Dehn. Contrib. on Eucalypts in Icrael, IiI: 
7-31+.

KAUL, O.ti. & BILLINGS, W.D., 1965. Cation Content of Stemflow in Some 
Forest Trees in North Carolina. The Indian Forester, 91(6): 367-
370. 

KERllilSKI, s., 1970. Interception of Rainfall by the Crown and Litter of 
PimlS nircra. Gorskostop. Nauka, 7(5): 39-52. In: Forestry Abstra
cts, 32c�r; 1971. 

KIMMillS, J.P., 1973. Some Statistical Aspects of Sarnpling Throughfall 
Precipitation in Nutrient Cycling Studies in British Columbian 
Coastal Forests. �coloey, 54(5): 1008-1019. 

KITCIIIHG, R., 1967. 'later Use by Tree Plantations. Jour. of Hydrology, 
5: 206-21_3. 

KITT:r::mm:, J.; LOUGHEAD, H.J. 8.: llAZURAK, A., 1941. Interception and 
Sternflow in a Pine Plantation. Jour. of Forestry, 39: 505-522. 

KiJO�RR, K.R., 1967. �xponential Deplotion of Soil Moisture by Evapo
transpiration at Forest Sites in the Sierra Nevada, as Related to 



105. 

Availo.ble Soil IIoLJture o.nd Vapor Pressure Deficit. Disser. 
Abstr., 27-3(10): 3364. In: Forestry Abstracts, 29(11): 62, 1968. 

I�UHKL�, S.H., 1974º �gua - Su Cnlidade Suele Depender del Forestal. 
Unasylva, 26(105): 10-16. 

L:.;;orrirnD, R. B., 1961. I:et :'?recipi b.tion in a Horthern Ho.rdwood Forest. 
Jour. of Geoph. :Rcsearch, 66 ( 8); 211-17-2 1121. 

L.C::0HAHD, n.:;�., 19çÍ7. l'.athern:i.tical Theory of Intorce;ltion. In: Int. 
�iJ.P• on ��orest IIydrolor;;z. ?erco.uon Press. IYeH York. 131-13b. 

- '. 'Y'110•,,
T 

ry·a,r-,on D" ·� n e 9 rnqr,, J1Y' n·• "M n 1 o ,,. 7 . ., . f 11 I t L.L..1 1

J.. 1·;, .wo; ,.L\. .. :.Jllt .wJ. 0, � • ..:.\. • •  ,-� J.I.J.vJ.',i . ."�\�);.;, 1-i 11D ♦ 9 ;;;b • .  t.\êlJ.n-·-:l � 11 ercey, 

tion in Forc.st and líoorland. Intern. S;zr.1p. on Forest ITyclrolo�. ·
Pergamon l)ress, };eu Yor;,c. 163-1'7C. 

LIGO!J, J.,T. & '.:r1�3on, T.V., 1972. Doep Seepace on Piedmont '.!atersheds. 
�1ter Resources Rescarch Institute, Clemson University, Report níl 
29. 66 p.

LIK:SNS, G.E. � EATON, J.s., 1970. A Polyurethnne Stemflow Collector for 
Trees and Shrubs. Ecology, 51(5): 938-939. 

LIS.::Sl'JS, G.B.; l30RI-I.t�I'•!i,T, F.H.; JOI-IIlSOI-I, J.I.1-í. & PI:SRC�c, ReS$, 1967. 'J;l1e 
Calciurn, nac;nr.,sium, Potassium, and ,Sodium Dudgets for él. Small Fo
rested 3cosystem. Zcolo3y, 48(5): 772-785. 

LIHSL:SY, Jr., n.r:.; K0Hli:::::R, M.A. [!< P,\ULIIUC, J.L.H., 1949 • .1.,pplied_Hy0:,E2_
lo(�:Y• McGraw-Hill Book Co., New York, 689 P• 

LOW, K.s., 1972. Interception Loss in the Humid Forested Areas (with es 
pecial reference to Sungai Lui Catchement, \·Ject Malaysia). Malayan 
Nature Jour., 25(2): 104-111. In: Forestry Abstracts, 35(3): 615, 
1974. 

l4AHEI'JDRA.PIJft .. , Jv1. I(., 1971+. Chen1ical Con1posi tion of Sternflo\·J from Sorne }�as 
l+ -tern Canadian Tree Species. Canadian Jour. of Forest Research, 

(1): 1-7. In: Forcstry Abstracts, 35(10): 5772, 1974. 

McCLURKIN, D.e., 1958. Soil Moisture Content and Shortleaf Pinc Radial 
Growth in Nort� Mississipi. Forest Science, 4(3): 232-238. 

McC0LL, J.G., 1970. Properties of Some Natural Waters in a Tropical Wet 
Forest of Costa Rica. Bio-Science, 20(20): 1096-1100. In: Forestry 
Abstracts, 32(4); 1971. 

HcKZE t J.,�. i� 'JOLF, H.',1., 1963. ':!nter ::un1ity Crit_er=h.'.?:.• California Sta 
te \/ater :Resources Control Bo::i.rd, ��ub. 3-:' •• 5 1+/J p. 



10G. 

l·lcl'L\UGlr':COIJ, K.G. 2, JL.\c::, T.:L,. 1973. !\. Study of :zv.:,_rwtrans:,:)ircttion
fro1n a Douglas Fir Forest Usinc the �nercy Balance Approach. Watcr 
Re.::our. Research, 9(G): '1.'.>'?9-1590. 

H�LLO, TI.A., 1960. Contribuiç;o ao Estudo do Consumo de Ãcua por Euca-

n.'.)Ztus alba Reim1, PiJ2..t,::1.dcnin ri,d.da Denth e ;'
.
istronium urundcuv2

""r r-1] ''"1 ) 1 ;,'1' 01 cL"º�e ·,,,·, f"L0

• 11·�··;) ni· rcici· cab"' P:6 YJ o ,t ��Vi" • .... .;.L L
) 

• . v:_," 7 
.LJ.")J-,,_ -.. ,..- �.): 

1 .r: e, � � o�• 0 J.: e 

METZ, L.J. & DOUGLASS, J.E., 1959. Soil Moisture De�letion Under Seve
ral Piedmont Cover Types. USDA, Forest Service, Techn. Bulletin 
n Q 1207. 23 1:, • 

ViIKII0VICH, A. I.; ZARUDHY, Y. K. í', PO?OVJ\., V.-;:;,., 1970. Hoisture }�xpe:1di
ture by Forest and Fields in the Protective Afforestation Regions. 
Le.s. L0roles. Resp .. Mezhved Temat nauclm 56(20): 113-119. In: Se
lected ·.1ater Res. /\bstro.cts, (7):2: 30, 197L�. 

MINA, V.N., 1967. The Effect of Ste□-flow on the Soil. Pocvoved, 10: 
4L�-52. In: Forectry Abstro.cts, 309/C: 3687, 1969. 

M0EHRING, D.M. & RALSTON, e.V., 1967e Diameter Growth of Loblolly Pine 
Relo..tod to Availz:ble Soil noisture and Rate of Soil lfoisture Loss. 
Soil Sei. Soe. of Arner. Proc., 31(4): 560-562. 

M0LCHAN0V, A.A., 1963. The llydrolo�ical Role of Forests. Transl. frorn 
Russian. USD/1., Nat. Sei. Fonndation. lr07 p. 

d 

MURPHY, Jr., C.3. & KN0ERR, K.R., 1975. The Evaporation of Intercepted 
Rainfall from a Fofest Stnnd: An Analysis by Simulation. Water 
Res. Research, 11(2): 273-280. 

NIC0LS0N, J.A.; TH0RUD, D.D. & SUC0FF, E.I., 1968. The Interception
Transpirution Relationships of White Spruce and �hite Pine. Jour. 
of Soil and Water Conservation, 23(5): 181-184. 

NIIILGARD, B., 1969. Distribution of Rninfall in Bcech and Spruce Fo
rest, a Comparison. Abst. in Bot. Notiser, 122(2): 308-309. In Fo 
restry Abstracts, 31(1): 70, 1970. 

NIHLGARD, B�, 1970. Precipitation, its Chemical Composition and Effect 
on Soil Vater in a Becch anda Snruce Forest in South Sweden. 0i
kos, 21(2): 208-217. In: Forcstr; Abstracts, 32(4), 1971. 

ílISHIMURA, T., 1973. Movement of Nutrients in a Small Hountainous and 
Forestcd Watershcd. Jour. of the Janan. For. 3oc., 55(11): 323-
333. In: Forestry Abstracts, 35(10): 5906, 1974.

0RR, n.K.� 1968. Soil-Moi�ture Tronds After Thinninc and Clearcuttinc 
in a Second-Growth Ponderosa Fine Stand in the Black Hills. u.s.

Forest Service Research Hote RH-99 .. 8 P• 



10?. 

p Vf' r ·1rr J 'T • DrJur' I ,'. ,, " J' .... (' p·,;q tT 'º"11,n
·r 1) "1 r, ( e:: ,, • 1 " .,_ - '1- "' ��_1:.., ◄ ••\. .....,, t .,r.:.e í . ,,_-,. ...J�,.-_)/)' tJL,}e C,C �:t_..J,.'.LJ_,.J .L' u G� .' /U:Je ;::1 01 ...... �t3.l,tjr rL:Jl..)orr1-

tion by Mountain and Piedmont Forests. Soil Sei. Soe. of Amcr. 
Proc., 29: 303-303. 

Forests: a Conpnrison of Theory 
on Forc::,t !Iyfü·olo:;z. Pcrcauon 

PIERCE, R.S., 1965. Jater - 0uality Probelms Relatcd to Timber Cultura 
anel Harve.sting. In: Proc. r-íun. Uatcrshed Mano.e. ,Symp. Publ. L1.l1-6, 
Univ. of !1assachusctts anel u.,s .. Dept. of Agricnlture. 1+5-11-3. 

POZD!JYAKOV, L.K., 1956. The Tiolc of Ro.in Penetrating Benenth the Forest 
Canopy in the Process of the Zxchange of Material Betwecn Forest 
and Soil. Dokl. Akad. Nauk, 107: 753-756. In: Soil and Fcrtili
zers, 19, 195G. 

RAKHM�NOV 1 V.V., 1953. Are thc Prccif1itations Interceptcd by the Tree 
Crowns a Loss to the Forost? Botanicheskii Zhurnal, 43: 1630-1633. 
Transl. from Russian. Israel Prog. for Scient. Translations, PST 
Cat. 110 293. 

r 
~ , 

RAITZANI1 G., 1950. Levantamento da Carta do Solos da Secçao Tecnica
11QUJ.mica A:::;rÍcola" da Escola Su::Jerior de /\.gricnltnrn. nLuiz de Que2:, 
roz 11

• Tese de Livre-Docênd.D.; 36 p. + tabelar, e mapas. 

RAltziANI, G. ; FHEIR:E:, O. & :GlIJO, T., 1966. Co.rt.::i. de Solos elo Municipio 
de Piracicaba. Centro de Estudos de Solos. ESALQ-USP. 85 p. 

RAPP, H. e� RQ?,1AIJE, F., 1968 •. The '.!ater Balance in the Mediterranean J> 
cosystems. L Thron;;hf:.ül of l)recipitation in ,Sto.nd::., of QuercD:!2_ 
ilex and Pinus haleoensis. Ecol. Olant., 3(4): 271-284. In: Fores 
try�Abstracts, 3'1(1):GÚ, 1970. 

R�rcr•nJ)� V 1972 � • 
_ J:, • ri!U:C "· , h. , • Jc.V aporetçao

tfffco BC-004. 30 P• 
da Ãcua do Solo. CENA, ESALQ, Bol. Cic11

REICHARDT, K., 1973. Ffsica dos Processos de Transfer3ncia no Sistema 
Solo-Plo.nta-Atmosfera. Vol. III. Publ. Esp�cial no C3NA, ESALQ
USP. 

REPNEVSKAJA, M.A., 1969. Soil Moisture Je3ime in the Scots Pine Forests 
of the J<:ola Penii1Gula. Losovecl., Hos:�va, 3: 78-82. In: Forestry 
Abstracts, 31(2): 2143, 1970. 

Rj:.:YilOLDS, S.G., 1970. The Gro.vimetric l'.cthod of .Soil l'.oistu1·e Determina 
tion. Part I: A Study of �quipmcnt and �lethoclolosicnl Problema. 
Jour. of Hydrology, 11: 253-273■ 



108 • 

:):.'yr:,rc,···r··,, '>,' n e ,· T ":s ,,,rnnn T 1·,,-�7 11,., ,. , .. . J, e, 1 r••--- •.�a , .• ' f,l,,l.__:.;_ l� .J.L.11)1�), _-.4:e,J\.s .  , .. : .LJ.'!�.J_\.fl";t _.Jt;' ;_/ .. •;;;� l"! 1..::t.luHr81:lOJ1C C..-lJ.1Q úJ . ._.-:J11LJ�C.) . .,lCI..:.:; O .

':'CJ1.rouc;}1:f.::1Jl i:i:1 }1or·cr;t �)t,-:e__i1dc"). 3:11: s:110 �:!:-1.tor nc1:ltio;·10 of I)lt\_nt::3 ., 

J31ttci':\1,::ll ncion_t q Pv.b1icntior,.s ,. /iôlc��cd e r;o11 I,td. :·�nc;la.nd. l}• 
127-1 1 .. 1.

XO(t�_:;130;,l, 'I'*I.,. 196?. �Cl1r·o1J ___ _'J.i_ft)�ll :L:.1 
ted by Sto.nd Den,,ity. In: Ir1t. 
mon Prec,s. ::. Yor::: 187-190. 

lüG�Rsru:, T.L., 1963. Thinnin3 Incroaoes Throughfall in Loblolly Pine 
Plnntati.onc. ,Jour. of ;,oil n.nc1 '.i::tter Conscrvation, 23( Li.): 1.1+1-
11+2. 

ROGERSOII, T.L. e, DY2:Lf�,S, 
Red ?ine in Cent�al 

W.R., 1968. ret Ruinfnll Under Hardwoods and
I)c11nc;yl1ro..n.ic.. r,h-ite1"' }10:3our. :�e;:;0arcl1, ,!+( 1):

55-57.

�o rr;t\CJir�r�, tJ., 19G3. iict Px�ecipit.c\tion lJr1dc:c tt Dot1sl<Sts-Fi1� Forect. :?o
rest ;-;c:L ence, !)(li-): ;�23- 11-29. 

RUTTER, A.J., 1963. StuGies in the Vater Relations of Pinus Gvlvestris 
in Plantation. Conc,itionc. I - líeasurer�cnts of Hainfall and Intcr
ception. Jour. of Ecolocy, 51: 191-203. 

P•: 4-03- 11-17. 

An Anulycis of �vuporation from a Stand of Scots 
�;;yr:11. on For(:St �Iydrolo-,;,y. :i>)rgar:1011 Press. F. Yor�:. 

RUrrT:::R, A.J., 1968. 'ela.ter Consnra;)tion l,y :fore:-,ts. ln: ',.'o.ter DeJ�icits 
anel Pl,"-nt Gro1.-1th. :.:.:d. by T.T. i:ozlovs!d. Acacle:'1ic-Pre,ss. p. 23-C.li-. 

SARTZ, R.s., 1972ª. Soil Vater Depletion by a liardwood Forest 
western Visconsin. Soil Sei. Soe. of Amer. Proc., 36(6): 

in South;" ,1-
901-90+. 

SARTZ, R.s., 1972b. Anornalies and Sam�ling Variation in Forcst Soil �a
ter Heusure□ent by tllc TTeutron Method. Soil Sei. Soe. of toer. 
Proc., 36(1); 1 1 1-8-153. 

SCHRODSR, R., 1956. Distribuiçio e Curso Anual das Prcci?itaç;es no �s 
tndo de são Paulo. nrac;antia, 15(18): 193-211-9. 

SCTIULTZ, J.D., 1967. Current Status of Soil-�ioisture Measurement by 
the I;eutron ;:cthod. In: Int. Syr:1p. on ?or-2.';0t IIy,�ro,lo,-;_;z. PerGamon 
Press. N. York. p; 791-796. 

meato de 
�0 "'r0 ·u;,- rnn,.,,'. 197 1' ""ro�r.-.,·,,,c�o -01,1ri· "n11 "l c1e ?.-.01"lo"'c.c:t··-h.::,;�·:\. V .,,.,).J..U�·1.,d., . ·r. r �.) C.UÚC(.zc:.i.. ... l (.,,1.1. �<..-::.. · -�- J. �; u. 

Sno Paulo. s.�., Instituto Florestal, S�o P2ulo. 20 p. 



109. 

SHPAK, I.S., 1971. The Effects of Forosts on the �ater Balance of Drai 
naze Dasins. Traz1slated from Russian. Isrnel Pro3. for Scientifi� 
Translations Ltd. 258 P• 

SIM, L.K., 1972. I11tcrception Loss in the Tiumid Forestcd Areas. Malay 
:Tat. J., 25(2): 104-111. In: Selected '.:ater Res. Abstracts, 7(13): 
7, 1971t. 

SKAU, C.M., 1964. Interception
1 

Throughfall, and Stemflow in Utah and 
Alli�ator Junipcr Cover Types of Northern Arizona. Forest Scien
ce, 10(3): 283-287. 

SIHTH, M., K., 1973. 'l'hroughfall, Stemflov, and Interception in Pine and 
_ Eucalypt Forcst. Australian Forestry, 36(3): 190-197. 

SOERIA:J3GARA, I., 1970. The Role of Rainfall in the Recycling of Nutri 
ents in Terrestrial Ecosystcms. Rimba Indonesia, 15(1/2): 36-41.
In: Forestry Abstracts, 32(4), 1971. 

STAl·lHERS, 'J.N.; IG:iS, o.e. fc '.JHIT:SL:�Y, II.R., 1973. Calculation of Eva
porátion from Measuremcnt of Soil Water and the Soil Water Charac 
teristic. Canadinn Agric. Encinecring, 15(1): 2-5. 

SWANK, W.T.; GO�DEL, N.�. & HELV3Y, J.D., 1972. Interception Loss in 
Loblolly Pine Stands on the South Carolina Piedmont. Jour. of So 
il and Water Conservation, 27(4): 160-164. 

TAlnlim, e. B., 1968. Evaporation of Wa ter from Plo.n ts and Soil. In: 'da
tar Deficit,s anel Plant Grouth. Ed. by 1:1.T. Kozlowski. Academic
Press. p.: 73-100. 

TARRAIIT, R.F., 19G8. 7iutrient Cyclini:; by Throughfall and Stemflow Pre
cipitation in Three Coastal Oregon Forest Types. USDA Forest Ser
vice Research Paper nQ FN\�54. In: Forcstry Abstracts, 30(3): 
3686, 1969. 

TAYLOR, A.V.; EDWARDS, W.M. & SIHPSOIT, E.e., 1971. Nutrients in Streams 
Draining �oodland and Farmland ITear Coshocton, Ohio. Water Resour. 
Res., 7(1): 81-89. 

THOI-·JAS, i).:,:.; CHi\.i)lJl</�SEl\IL\R, 1:. f< IL\L!)ORJ\I, B., 1972. A11 Esti1;1ate of 
TranspL'ation by :Cuc:::ü�p�_c;lobulus from liil��iris �:!atersheds. In 
dian ?crestar, 98(3): 168-172. 



110. 

THOJPS0i{
1 

F.B., 1970. Seasonnl Rainfnll Interception by Oak Coppice 
( 2uercus robur L.) in the Lcafy and Lenfless State in Southern 
Enclnnd. In: Aspects of ?orcst Climntes (Aberystwyth Sy�p. in A
gric. MeteoroloGY nQ 13). In: Forestry Abstracts, 32(4), 1971. 

THORiiTHWAI'i'1�, C.W. 2--'. MA'J:Jr�R, J.R., 1955. The \-!ater B-9-lo.nce. Drexel 
Inst. of Technolosy. Publ. in Climatology, Vol. VIII, nQ 1. 86 p. 

THORUD, D.D., 1963. =rr0cts of Prunins on Rainfall Interception in a 
Minnesota Red Pine Stand. Forest Science, 9(4): 452-455. 

TOLL.2NAAR, P. � RYCl�DOFV3T, H., 1975. The ;_,;ffect of Conifers on the Che 
mistry und liass Dalance of Two Large Lysimeters in Cnstricum (The 
Netherlands). Jour. of Ilydrology, 21i-(1/2): 77-87. 

TRIHBLE, Jr., G.R., 1969. Diameter Growth of Individual Hardwood Tress. 
USDA Forest Service Research Paper NE-145. 25 P• 

TRI1'1BL:2�, Jr., G. R. & 1.!:'.:"�ITZ:-:A;;, s., 1954. Effect of a Hardwood Forest 
Canopy on Rainfall Intensities. Trans. Amer. Geoph. Union, 35(2): 

226-234.

TROENDLE, C.A., 1970. A Comparison of Soil-Moisturo Loss from Forested 
and Clcarcut Arcas in �est Virginia. USDA Forcst Service Research 
Note ílE-120. 8 p. 

U.S. PUDLIC HEALTTI SERVICE, 1962. Drin!:ing Water Standards. U.S. Gov. 
Print. Office. 61 P• 

VALEHZIA.7W, S. &e SCJ\.RAMUZZI, · G., 1967. Preliminary Observations on the 
SeaE,onal Diameter Growth of ��ypt u.s car;1aldulensis and E. vi:nina
lis. i;,/10, World Symp. on !ían-Made :í'orests and their Inô.ur:;tria.l Im
portance. Canberra: 1923-1939. 

VON ARX, 11.s., 1974. Energy: Natural Limits and Abundances. E.o.s.

Trans. Amer. Geoph. Union, 55(9): 828-832.

VEIHHEYER, F.J., 1953. Use of Uater by i'lative Vegetation versus Grasses 
and Forbs on ·.Jatershed.s. Trans. Amer. Geop11. Union, 34(2): 201-
212. 

VOIGT, G.K., 1960. Distribution of Rainfall Under Forest Stands. Forest 
Science, 6(1): 2-10. 

WARD, R.C., 1971. !leasuring =�va.potranspiration: a Review. Jour. of Hy
drology, 13: 1-21. 

\IZIH3, J., 1973. The Reaction of Beech and Spruce Stands to �nin. All
ie1n. Forstzeitschrift, 2G(42): 956-957. In: Forestry �b�tracts, 35 
(8): l�101, 1974. 



111. 

W.SLLS, e.a.; ::JIIIGilI\IT, D.::; LE:t'n, II., 1972. Inve,3t:igation on ;:inex·al ;;u 
trient Cyclin0 in n Upland ?íedmo::it Forc::.�t. 'I'he Jour� of the Elí-:
sha Hitchell Sciant. Soe., 88(2): GG-78. 

WILL, G.N., 1955. RcLloval of Mineral r�utrients from Tree Cro�ns by Ra
in. iJature, 176: 1180. 

r, 'tI>'C''R T) ,,,.�,)a ,, � .. e) ~,� t � ' . 1 '. ,,.. ·1 l t . u .0J-Lr1'J1-J , .1..1 .• , :;,ou • u.eans ci.:.1 . l.:.,rfoc G 01 1tc.u11pu. rttJ�n[; .Jól l�·,G. ·er J�l1 1'10 .. -

n;:,ged F'orests. In: Forec,t Fertili?.ation, Teory anel Practice. 
r_r. V• A., 10-1L1 .• 

ZAIE,ER, R., 1968b � ·.:o.ter Deficits anel Crowth of Treer:,. In: 'Jn.tcr Tlefi
citn ru1d J?lrtnt (}ro,1th '1 �d. by rJ:.J1

• �:ozlo\,rst:io .:\c2.der::ic �?resso 
P•: 191-2]11. 

ZINKE, P.J., 1967. Forest Interception Studies in the United States. 
J,11tern. Sy:-c.p. 0,1 Fore:::;t 'I�,drolo;�;y. }")erc;ai:10n Pre,:;s. H. York. 

P• 137-161. 

ZON, R., 1927. Forests and Water in the Lic;ht of Scientific Investiga
tion. USDA Foreat Service. u.s. Gov. Print. Office, Vashin�ton. 
106 pp. 




