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REGI* DA ÁGUA DO SOLO SOB FLORESTAS
HOH06ENEAS DE EUCALIPTO E DE PINHEIRO

V.?. Lana. -Depto. de Silvicultura - ESALQ/USP

K. RbLchaAdt -Depto. de Física e Meteorologia,
ESALQ/USP e Centro de Energia Nu-
clear na Agricultura,ESALQ/USP/CNEN

R E S U M O

Medidas de precipitação pluvial e de umidade de solo, rea-

lizadas durante dois anos consecutivos em florestas de eucalipto

e de pinheiro de 6 anos de idade, foram utilizadas para comparar o

regime de água do solo com estas coberturas vegetais. Os dados são

também comparados com área de solo idêntico com cobertura herbácea.

A precipitação foi medida na área livre de floresta com pluviõme-

tro e pluviógrafo. A água do solo foi medida pela técnica da mode-

ração de neutrons até uma profundidade de 1,80 m. Os resultados in_

dicam que de uma maneira geral houve água disponível no período to-

do para os três tipos de vegetação. A amplitude anual da água no

solo no eucalipto, pinheiro e vegetação herbácea natural foi pra-

ticamente similar. A análise do regime médio da água no solo mos-

trou que para a vegetação herbácea, durante o período de recarga de

água do solo (setembro a fevereiro) o solo é mais úmido do que no

caso do eucalipto e pinheiro. Durante o período de retirada de á-

gua o contrário foi observado. De uma maneira geral os resultados

permitem concluir que não houve efeitos adversos no regime da água

do solo que poderiam ser devidos ã reflorestamento com eucalipto ou

pinheiro, quando comparados com o regime de água na vegetação her-

bácea natural.

Recebido para publicação em 20 de agosto de 1976.
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SOIL WATER RE6IME UNDER HOMOGENEOUS
EUCALYPTUS ANO PINE FORESTS

S U M M A R Y

Measurement of precipitation and monthly soil water content

during two consecutive years, in 6-year old plantations of eucalypt

and pine, and also in an open plot containing natural herbaceous

vegetation, were used to compare the soil water regime of these

vegetation covers. Precipitation was measured in the open plot

with a recording and a non-recording rain gage. Soil water was

assessed by the neutron scattering technique to a depth of 1,80

meters. Results indicate that there was, in general, water

available in the soil over the entire period of study in all tree

vegetation conditions. The annual range of soil water in eucalypt,

pine, and in natural herbaceous vegetation was essentially similar.

The analysis of the average soil water regime showed that the soil

under herbaceous vegetation was, generally, more umid than the soil

under eucalypt and pine during the period of soil water recharge

(September through February); during the period of soil water

depletion, the opposite was true. Collectively, the results permit

the conclusion that there wera no adverse effects on the soil water

regime which could be ascribed to reflorestation with eucalypt or

pine, as compared with that observed for the natural herbaceous

vegetation.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo do comportamento da água do solo sob vários tipos

de cobertura florestal ê de grande valia para o entendimento de co-

mo a floresta pode influir sobre o rendimento hídrico de uma área,

ou sobre a conservação dos recursos hídricos de um modo geral.

Este entendimento se faz particularmente necessário no caso

de florestas homogêneas de eucaliptos e de pinheiros no Brasil, de-

vido a elevada importância econômica que adquiriu o reflorestamento

com estas essências exóticas, e devido, ainda, ao fato de que, em

que pese a ausência de dados locais, subsistem especulações a res-

peito de possíveis efeitos adversos destas florestas sobre o meio.

0 advento da técnica de moderação de neutrons para a deter-

minação periódica da umidade do solo veio facilitar sobremodo a ca-

racterização do regime da água do solo, principalmente no caso de

áreas florestadas (DREIBELBIS, 1962), (KITCHING, 1967),(TANNER,1968),

(SARTZ, 1972). Conforme ilustram inúmeros trabalhos na literatura,

vários autores têm utilizado o método de moderação de neutrons pa-

ra a medição das variações mensal, estacionai e anual do conteúdo

de umidade do solo, em diferentes locals e sob diferentes cobertu-

ras vegetais. BABALOLA e SAMIE (1972), por exemplo, estudaram o re

gime da água de um mesmo solo, mas sob dois tipos de vegetação: ve-

getação natural de savana e plantação de EucaZyptuò cc&UodoACL com

10 anos de idade. Pela análise dos resultados obtidos, concluíram

que para as condições do experimento a substituição da vegetação

natural de savana por plantação homogênea de eucalipto seria reco-

mendável, pois esta apresentou melhor aproveitamento da água dispo-

nível, concomitante com melhor rendimento econômico.

BALDY et ai. (1970) estudaram o regime da água do solo sob

plantações de pinheiros (P. KadíoXa. e P. pinza) e sob plantações de

eucaliptos (E. camlduLtntxti, E. òatigna, E. maidtnli), com idade
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aproximada de 10 anos, verificando que os eucaliptos» de modo ge-

ral, apresentaram demanda maior da água do solo do que os pinhei-

ros. Por outro lado, BUBL1NEC (1972) estudou o regime da água do

solo durante dois anos em plantações de pinheiros, concluindo que

tais plantios homogêneos não causam, em geral, efeitos adversos so-

bre a água do solo.

CERVELLINI et dl. (1972) realizaram observações do regime

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

celas 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 hou-

ve água disponível no solo nos dois casos.

Outros trabalhos semelhantes já realizados são, por exem-

plo» os de MTZ & DOUGLASS '195,9), HELVEJ & HEWLETT (1962), DREI-

BELBIS (1963), FLETCHER i LULL (1963), GINDEL (1964), PATRIC et ai.

(1965), BYRNES (1967), ORR (1968), REPNEVSKAJA (1969),HERRING(1970),

MIKHOVICH et ai. (1970), TROENDLE (1970), HILL (1972) ,GIFFORD &SHAW

(1973).

Como parte de um estudo mais amplo do ciclo da água em plaji

tações de eucaliptos e de pinheiros, assim como numa parcela aberta,

contendo vegetação herbácea natural (LIMA, 1975), dados de precipi-

tação e de umidade do solo foram coletados durante período de dois

anos consecutivos, de junho de 1973 a junho de 1975. 0 presente tra

balho consiste numa análise detalhada e comparativa do regime anual

da água do solo sob os três tipos de cobertura vegetal estudados,

com a intenção de fornecer algum subsídio para o melhor conhecimen-

to dos aspectos hidrológicos associados com as plantações homogê-

neas de eucaliptos e de pinheiros nas nossas condições.
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2. A AREA EXPERIMENTAL

As parcelas experimentais onde foram coletados os dados

acham-se localizadas no campus da E.S.A. "Luiz de Queiroz", no mu-

nicípio de Piracicaba, entre as coordenadas geográficas de 22 42*30"

de latitude sul e 47°38'00" de longitude a oeste de Greenwich, em

altitude de 540 m.

Tratam-se de parcelas adjacentes, uma contendo vegetação

herbâcea natural, outra réflorestada com eucalipto, e a terceira

reflorestada com pinheiros, situadas â margem esquerda do Córrego

Monte Olimpo, no extremo leste do campus da ESALQ, numa área com d£

clividade aproximada de 4,5%.

0 clima é do tipo mesotérmico de inverno seco, com preci-

pitação média anual girando ao redor de 1.280 mm, sendo que cerca

de 1.000 mm deste total caem durante a estação chuvosa, que vai de

outubro a março (verão). A temperatura média an.ial está ao redor

de 20°C.

As características físicas do solo predominante nas parce-

las experimentais são apresentadas na Tabela 1. Pelas caracterís-

ticas morfológicas do perfil, assim como pelos resultados das aná-

lises físicas, verifica-se que se trata de. um solo podzólico. Pela

sua situação geográfica, verifica-se ainda que este solo se encon-

tra em posição de transição entre os solos da Série "Luiz de Quei-

roz" e os da Série "Sertâozinho", cujas descrições podem ser en-

contradas em RANZANI et dl. (1966).

0 povoamento de eucalipto tem área aproximada de 1 hectare,

e foi desenvolvido a partir de sementes da espécie E. òaligna Smith,

provenientes da Austrália. 0 plantio foi realizado em dezembro de

1969, em espaçamento de 3 x 2 m. Por ocasião do início do presen-

te estudo, o povoamento apresentava área basal de 15,4 m2/ha e al-

tura média de 13,4 metros.
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O povoamento de pinheiro foi plantado na mesma época e em

área e espaçamento iguais ao anterior. Foi desenvolvido a partir

de sementes da espécie PinuA avUbaza More let var. tahÃhaJLO. prove-

nientes de Cuba, e por ocasião do início do experimento apresenta-

va área basal de 13,5 mVha e altura média de 6 metros.



Tabela 1 - Características físicas do solo.

Hor.
Profundidade

(cm)

Análise Textural

Areia Limo Argila Classe
(%) (%) (%) textural

Densidade Retenção de Umidade
Global 1/3 Atm 15 Atm
(g/cm3) (% vol.) (% vol.)

AP
0 - 1 5

A3 15 - 36

Bi 38 - 75

B3 102 - 144

C 144 - >

73.9 12.8 13.4 ba

68.5 12.7 18.8 ba

61.0 11.4 27.6 bra

Bt 75 - 102 55,2 11.7 33,1 bra

57.9 11.5 30.6 bra

56.1 12.7 31.2 bra

1.5

1.6

1.4

1.5

1.4

1.3

23.3

24,3

24,1

28,1

30,3

29,3

11,0

11,9

15.3

14,5

15.1

15,4
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3. MÉTODOS

A precipitação foi medida na parcela contendo vegetação her

bácea natural, por meio de um pluviógrafo tipo Hellman e de um plu-

viõmetro comum com área de captação de 311 cm2. As medições foram

efetuadas após cada chuva ou períodochuvoso no pluviõmetro e os gr£

ficos do pluviógrafo foram substituídos semanalmente.

A medição da água do solo foi realizada através do método

de moderação de neutrons, utilizando-se sonda do tipo "BASCH Depth

Moisture/Density Probe" fabricada pela NEA-Nordisk Elektrisk Appa-

ratfabrik, da Dinamarca, cuja fonte de neutrons é constituída por
2lflAm-Be, com radioatividade nominal de 30mCi, em 1972. Em cada po-

voamento florestal, assim como na parcela de vegetação herbácea, fo

ram introduzidos verticalmente no solo 3 tubos de alumínio com conn

primento aproximado de 2,20 m, que ficaram situados a uma distân-

cia aproximada de 15 metros um do outro. Estes tubos serviam de

acesso para a sonda de neutrons, conforme ilustrado na Figura 1.

As leituras, obtidas por contagem durante 1 minuto, foram feitas,

em cada tubo, a partir dos 30 cm de profundidade, repetindo-se a in.

tervalos de 30 cm até a profundidade de 1,80 m. A determinação da

umidade do solo na camada*superficial de 0-30 cm foi feita por gra

vimetria (HEYNOLDS, 1970). Durante o período experimental, as me-

dições da água do solo foram realizadas em intervalo mínimo de 1

mês. Em algumas ocasiões foram feitas leituras quinzenais. A ca-

libragem da sonda de neutrons foi desenvolvida no campo, através da

comparação da porcentagem de umidade determinada gravimetricamente

com os valores da contagem por minuto obtidos no mesmo instante 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 transformação dos valores de contagem por minuto em porcenta-

gem de umidade com base em volume foi, após esta verificação, desen

volvida através da própria curva de calibragem da fábrica. Final-

mente, o cálculo da quantidade de água armazenada no perfil do so-
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Io (S) foi feito pela integração das áreas compreendidas entre lei-

turas consecutivas de umidade pela sonda de neutrons.

Figura 1 - Detalhe da medição da água do solo, vendo-se a

sonda de neutrons sobre o tubo de alumínio e

o contador de impulsos.
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4. RESULTADOS

A Figura 2 mostra as variações mensais do total de água ar-

mazenada no perfil todo do solo (S), com a indicação dos respecti-

vos desvios padrões em alguns dos períodos, bem como os valores

médios de retenção de umidade âs pressões de 1/3 de atmosfera e de

15 atmosferas, e a distribuição mensal da precipitação durante os

24 meses compreendidos pelo período experimental.

Na Figura 3 é mostrado o regime anual da água do solo nos

três tipos de vegetação estudados, regime este baseado na média dos

2 anos de medições. A disposição dos meses nesta Figura é de acqr

do com o ano hidrologico para as condições climáticas da área de

estudo, notando-se o período de recarga da água do solo (setembro a

fevereiro) e o período de depleçào da água do solo (fevereiro aago£

to).

A Figura 4 ilustra a marcha anual das variações da água do

solo nas diferentes camadas do perfil de solo estudado.

Na Figura 5 são apresentados os conteúdos médios de umidade

nas diferentes camadas do solo para as estações secas e chuvosas do

ano.

A Figura 6 ilustra os resultados de duas determinações indi_

viduais realizadas durante o período. A de 16/10/74 foi a que apr£

sentou os valores mais baixos de água no solo, e a de 13/10/75 foi

a que apresentou os valores máximos, notando-se, também, os res-

pectivos desvios padrões em cada camada.

Na Figura 7 são mostrados os resultados de duas medições in

dividuais. A de 08/04/74 foi realizada 3 dias após uma chuva de

28 mm. A de 24/04/74 foi realizada 16 dias após a anterior, sendo

que não foi registrada nenhuma chuva no intervalo entre as duas me-

dições.
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Os processos de depleção e de recarga da égua do solo nas

três condições estudadas podem ser observados através das Figuras

8 e 9, construídas a partir de dados cuidadosamente selecionados QJJ

rante o período, conforme explicado nos títulos das respectivas fi-

guras.

Com o objetivo de evidenciar alguma possível diferença de

comportamento entre os três sistemas estudados, no que diz respeito

ac regime da água do solo, as Figuras 10, 11 e 12 ilustram as com-

parações do total'de água armazenada no perfil de 1,80 m (S) entre

eucalipto e vegetação herbacea, pinheiro e vegetação herbácea, e

eucalipto e pinheiro, respectivamente.
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

De modo geral, pode-se verificar que sempre houve água dis-

ponível no solo sob os três tipos de cobertura vegetal estudada, a

nâo ser nos meses de setembro e outubro de 1974, quando o conteúdo

de água nos três casos foi inferior ao valor médio de retenção de

água a 15 atmosferas. No período agosto-setembro de 1973, apenas

o solo sob eucalipto apresentou valores de água armazenada inferio-

res ao valor médio correspondente a 15 atmosferas. A despeito de

pequenas diferenças de S observadas em alguns dos meses,pode-se a-

firmar também que o regime da água do solo foi praticamente o rr«s_

mo para os tris sistemas estudados. Comparando o povoamento de eu-

calipto com o de pinheiro, por exemplo, nota-se que os valores men-

sais de S deste último foram ligeiramente superiores aos do primei-

ro. Comparando a vegetação herbácea com ambos os povoamentos flo-

restais, por outro lado, pode ser observado uma aparente tendência

de S ser ligeiramente maior na vegetação herbãcea do que nos povoa-

mentos florestais durante o período de verão, ao passo que o rever-

so se verificaria durante o período seco do ano. Esta conclusão,

todavia, carece ser reforçada por um período maior de observação.

£ interessante observar na Figura 2 ainda, as relações en-

tre as variações da água no solo e a distribuição da precipitação.

0 verão 1973/1974, por exemplo, apresentou o mês de fevereiro rela-

tivamente seco, com pouco mais de 70 mm de chuva; já o mês de março

apresentou queda pluviométrlca comparativamente maior que a normal;

abril e março foram também mais secos que o normal e junho apresen-

tou alta precipitação. Estas variações de distribuição são, de ce£

ta forma, refletidas nas curvas da marcha anual da água do solo.Nos

meses de dezembro de 1973 e janeiro e fevereiro de 1974, por exem-

plo, pode ser notado que o conteúdo de água no solo sob eucalipto

desceu a níveis bem mais baixos do que os outros dois sistemas.

Em termos dos valores médios utilizados na Figura 3,pode-se



.24.

observar, como já afirmado, um valor ligeiramente maior de S para

pinheiro do que para eucalipto, sendo que a diferença maior predorrd

na nos meses de verão, dando alguma indicação de um maior consumo

de água por eucalipto neste período do ano. £ interessante obser-

var que esta aparente indicação está mais ou menos coerente com os

resultados obtidos por MELLO (1960), que encontrou valores máximos

de transpiração pela espécie E. atba justamente nos meses de verão,

em comparação com as demais estações do ano. Comparando o regime

anual da água do solo entre vegetação herbácea e as duas espécies

florestais, nota-se aqui também a tendência de haver, de modo geral,

mais água na vegetação herbácea durante o período de recarga da á-

gua do solo, situação esta que se reverte no período de menor con-

teúdo de umidade no solo.

A análise da Figura 4, permite, primeiramente, ressaltar as

diferenças de variações mensais e estacionais do armazenamento de

água entre as camadas, notando-se as camadas superficiais (0 a 90

cm) são as que apresentam maiores flutuações de umidade, em decor-

rência da recarga de água pelas precipitações e da retirada de água

por evaporação. Estas seriam, no dizer de SHPAK (1971)t as camadas

ativas de trocas de umidade, ou as camadas hidrologicamente mais

ativas. Cabe observar, também, o fato de que a partir de 1,20 m p£

ra baixo o conteúdo de água do solo nos três tipos de vegetação es-

tudadas se encontrou, na maior parte do período experimental, muito

próximo do conteúdo de água correspondente a 15 atmosferas de pres-

são, a não ser nos meses de verão de 1974/1975. No que diz respei-

to às diferenças de comportamento entre as espécies em cada camada,

pode-se verificar que o regime da água do solo nas duas primeiras

camadas foi praticamente Idêntico em todos os casos, ou seja, não

sobressaem diferenças marcantes entre as vegetações estudadas. Nas

camadas de- 60-90 e 90-120 nota-se que os valores mensais de S no p£

voamento de pinheiro foram ligeiramente menores do que os de eu-

calipto e os de vegetação herbácea durante todo o período; este fa-

to pode ser interpretado como indicador de uma maior concentração
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de raízes dos pinheiros nestas profundidades do perfil. Nas cama-

das mais inferiores, principalmente na última, observa-se que os va

lores de S em eucaliptos foram, na maior parte do período, ligeira-

mente inferiores aos demais.

A Figura 5 serve para ilustrar alguns dos aspectos já dis-

cutidos, como por exemplo os valores comparativamente mais secos de

umidade na camada de 90-120 cm do solo sob pinheiro, bem como o so-

lo da vegetação herbácea ligeiramente mais úmido na estação chuvo-

sa.

Em comparação com os valores médios apresentados na Figura

anterior, a Figura 6 ilustra entre outras coisas, o processo de re-

distribuição e percolação da água através do perfil. Supondo, por

exemplo, que em virtude da percolação as camadas mais profundas

(1,20 - 1,80 m) atingissem conteúdo de umidade idêntico nos três c£

sos, pode-se inferir que o eucalipto causa depleçào mais rápida da

água do solo nestas profundidades. Mas a Figura 7, por outro lado,

permite observar que a depleção dei água do solo nestas camadas mais

profundas foi praticamente semelhante, tanto em eucalipto como na

vegetação herbácea.

De modo geral, observa-se semelhança no processo geral de

depleção da água do solo para as três situações de vegetação (Figu-

ra 8). As diferenças que se podem observar são aquelas já aponta-

das anteriormente. 0 povoamento de pinheiro, por exemplo, causa de-

pleção maior na camada de 90-120 cm; o eucalipto e a vegetação her-

bácea causam depleção também das camadas mais profundas (de 120 cm

para baixo), sendo esta ligeiramente mais acentuada para o povoame_n_

to florestal do que para a vegetação herbácea. Na Figura 8 nota-se

ainda que em algumas camadas, por exemplo a 120 cm de profundidade,

houve ganho de umidade quando o normal seria ter havido depleção.

Uma explicação que poderia ser dada a este fenômeno seria a ocor-

rência, nestas situações, de escoamento subsuperficlal de água,pois

conforme já esclarecido, as parcelas estudadas apresentam declivid_a

de ao redor de 5%.
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Na Figura 9, que ilustra o processo de recarga da água do

solo, pode ser observado que a recarga das camadas superficiais se

processa mais ou menos semelhante nos três casos. Já para as cama-

das inferiores, verifica-se que a recarga é maior em vegetação hejr

bâcea e em pinheiro, do que em eucalipto.

Pela Figura 10, observa-se que em períodos de alta umidade

no solo, havia, em geral, maior conteúdo de água no solo sob vege-

tação herbácea do que sob eucaliptoj em períodos de baixa umidade

do solo, todavia, a diferença entre os dois casos tende a desapare-

cer.

A Figura 11 mostra que o solo sob pinheiro esteve, de modo

geral, ligeiramente mais úmido do que o solo sob vegetação herbácea.

E a Figura 12, finalmente, permite verificar que o solo sob euca-

liptos esteve, em geral, ligeiramente mais seco do que o solo sob

pinheiro.

Estes resultados coletivamente permitem concluir que os po-

voamentos de eucaliptos e de pinheiro não foram, durante o período

de estudo, responsáveis por nenhum efeito adverso sobre o regime da

água do solo, em comparação com aquele observado em solo revestido

por vegetação herbácea natural. COHEN et ai. (1966), em Israel,

não notaram, tampouco, diferenças marcantes no balanço hídrico en-

tre uma plantação de pinheiro (P. haZzpen&ÍÁ e P. bfuvtia), com cer-

ca de 15 anos de idade, e vegetação herbácea natural. Ainda em Is-

rael, em região semi-árida, KARSCHON e HETH (1967) concluíram que o

reflorestamento com eucalipto (E. camaldulzn&iA) não foi responsá-

vel por nenhum efeito adverso sobre 09 recursos hídricos, em compa-

ração com o observado em parcela contendo vegetação herbácea natu-

ral . E nos Estados Unidos, HERHING (1970) comparou o regime da á-

gua do solo em povoamento de pinheiro (P. pond&AOia) e em parcela

com vegetação herbácea natural, não notando diferença marcante en-

tre ambos.
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