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RESUMO

A pesquisa foi conduzida no município de Açailândia,  Pré-Amazônia maranhense, com o

objetivo de  caracterizar o  regime hídrico das terras sob cultura de eucalipto (de três idades

diferentes), a partir de medições da umidade do solo, tomando-se a vegetação de floresta como

referência. Estendeu-se da entrada do período de estiagem (início de maio) até a época do início da

recarga da água do solo (de setembro a meados de dezembro de 1993), correspondendo ao período de

deficiência hídrica do solo. Realizam-se descrições dos solos (classe Latossolo Vermelho-Amarelo

Podzólico) e determinações em laboratório e campo, segundo metodologia da EMBRAPA - CNPS;

medições de precipitação pluvial e o monitoramento da umidade do solo na seção de 0-165cm. Os

resultados indicam grande semelhança entre os solos estudados, com relação às características

morfológicas e físico-hídricas; embora muito argilosos, apresentam baixa a regular capacidade de

retenção de água para as plantas. Nas camadas de 0-5 e 20-25cm, ocorre freqüente déficit hídrico,

destacadamente nos locais em que o solo é mais exposto aos processos evaporativos. Excetuando a

camada superficial, o dossel de floresta manteve o solo ligeiramente menos úmido do que a cultura do

eucalipto de diferentes idades, evidenciando maior consumo de água (evapotranspiração) pela

vegetação  nativa  no período estudado
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SUMMARY

The research was carried out in a study area located in the town of  Açailândia,

in the Pre-Amazonian region of Maranhão State, Brazil. The objective was the

characterization of water content of the lands cultivated with eucalyptus (of three

different ages), by measuring soil humidity and taking the forest vegetation as a

reference. The measurements were taken from the beginning of the dry season (May)

till the starting season of water recharge in the soil (from September to mid  December,

in 1993). This span of time corresponds to the period of water  deficiency in the soil.

The soils were identified (Red-Yellow Latosol Podzolic Soil) and laboratory and field

determinations were done according to EMBRAPA-CNPS’s methodology; there were

measurements of rain fall as well as the monitoring of the soil  humidity in the vertical

section between ground surface and the depth of 165 cm. The results showed strong

similarity of the studied soils, conceming their morphological, physical and

hydrological features. Despite being very clayey soils, they show low to regular

capacity of retaining water to supply the demands of the plants. In the soil layers from

o to 5cm and from 20 to 25cm depth deficits in  the  water content occur frequently,

specially in those places where the soil is intensely subject to  evaporation  processes.

Except  for its surface layer, the forest  canopy kept the soil  slightly less moist than did

the plantation of eucalyptus of different ages. This fact is an evidence of the larger

water consumption (evapotranspiration) by the native vegetation in the span of time

during which the measurements were taken.



1.     INTRODUÇÃO

O presente trabalho refere-se a estudos de física do solo, conduzidos com o

objetivo de pesquisar aspectos relacionados ao uso da água pela cultura do eucalipto,

haja vista a existência de uma crença geral de que o eucalipto possui alto “poder

ressecador  da terra”, devido ao seu elevado consumo hídrico.

Foi conduzido em área de chapada na região Pré-Amazônia maranhense, em

solos da classe dos Latossolos de textura muito argilosa, de grande representatividade

na região Amazônica, relacionados a sedimentos tércio-quatemarios (Souza et al.,

1990).

O conhecimento das características físico-hídricas do solo contribui,

significativamente, para explicar certos fenômenos ou ocorrências que podem refletir,

de forma positiva ou negativa, na produtividade das culturas (EMBRAPA, 1991).

As propriedades físicas, em um sistema de manejo adequado, passam a ser

mais importantes do que as propriedades químicas, porque contribuem para limitar o

uso eficiente dos insumos tecnologicos (Sanchez, 1981). Greenland (1981) relata a

influência de condicionantes físicos sobre a retenção hídrica e a interação entre a

disponibilidade de água e nutrientes, muitas vezes determinando a produção. Kohnke



(1968) afirma que, em regiões umidas, outros fatores limitam o crescimento das

plantas, porém, em regiões  secas,  a água  é o principal fator  limitante.

Na Amazônia, a transformação da floresta em agrossistema  tem-se limitado,

na maioria das vezes, à derrubada da mata, queima e plantio, geralmente não levando

em consideração encostas e cursos d’água (EMBRAPA, 1991). Segundo Alvim (1993),

sob o ponto de vista de utilização da terra para fins agrícolas, o mais sério problema

advindo do desmatamento nessa região é a degradação do solo por erosão, lixiviação e

compactação, que reflete, ainda, em alteraçõoes no fluxo natural das águas, com

aumento das enchentes nas épocas das chuvas e abaixamento no nível das águas nos

períodos de estiagem. Para minimizar a degradação do solo deve-se dar preferência a

cultivos arbóreos ou agroflorestais, e evitar fazer agricultura em terrenos

excessivamente acidentados.

O reflorestamento com eucalipto apresenta-se como uma das altemativas de

uso das terras, haja vista a sua importância silvicultural, ocorrendo  extensas

plantações em mais de 58 países. Segundo Afonso (1986), o Brasil possui 5 milhões de

hectares de maciços florestais homogêneos, com incremento anual em tomo de 400 mil

hectares, sendo o eucalipto a principal espécie cultivada.

A FAO (1986) comenta que faltam provas  definitivas sobre duas importantes

questões:

l      Os  eucaliptos  consomem  mais água,   ou  têm maior  efeito sobre o regime hidrológico

que outras espécies arbóreas?

l Aproveitam melhor a água que consomem (maior produção de madeira por unidade

de àgua consumida) que outras espécies?



O estudo conclui (depois  de analisadas detidamente as provas)  que é preciso

insistir em que não existe uma resposta universalmente válida sobre os efeitos

favoráveis ou desfavoráveis de plantações de eucalipto - cada caso deve ser

examinado em separado. Não parece que se possa alterar essa conclusão mediante

novas investigações gerais, por mais detalhadas que sejam.

Para alcançar o objetivo proposto, foram investigadas as propriedades físico-

hídricas dos solos e estudadas as relações de mobilidade da água no solo e o consumo

hídrico de plantios homogêneos de eucalipto, tendo como padrão comparativo a

floresta. Os dados levantados e as conclusões obtidas poderão ser utilizados na

orientação do uso racional da água em futuros reflorestamentos em regiões

semelhantes e no uso adequado de práticas de manejo dos solos.



2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Descrição Geral da Área

2.1.1 Situação

A área da pesquisa está localizada na parte mais elevada (chapada)  da fazenda

Itabaiana, situada  no município de Açailândia (MA), Km 1398 da rodovia BR-010,

coordenadas geográficas  5º05’S  e 47º35’WGr.  (Figura 1).

2.1.2 Clima

Para a caracterização climática foram tomados dados da estação meteorológica

mais próxima, localizada no município de Açailândia (MA).

Temperatura do ar

Devido aos elevados índices térmicos, essa região apresenta clima

megatérmico, muito quente em qualquer época do ano, sendo sua temperatura média

anual  de 25,4ºC.

Embora as temperaturas mantenham-se elevadas durante todo o ano, os meses

de setembro,  outubro e novembro são os mais quentes, sendo o de  julho o mais ameno.

Quando da invasão do anticiclone polar, comum nos meses de junho, julho e agosto, as

temperaturas médias diárias podem atingir valores inferiores a 15°C.



Figura 1 – Localização da área.
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Precipitação  pluviométrica

O regime pluviométrico da região apresenta duas estações bem definidas. Uma

chuvosa, de novembro a maio,  e outra de estiagem, de junho a outubro. A pluviosidade

média é de 1.339mm/ano,  determinando um regime de precipitação tropical.

Umidade relativa

A região está condicionada a um regime de umidade relativa  bastante elevado,

normalmente entre 70 e 85%,  em quase  todos os meses do ano. Em virtude dos índices

de precipitação  pluviométrica, ha uma  ligeira oscilação  dos níveis de umidade relativa,

aumentando nos meses chuvosos e diminuindo nos meses de estiagem.

Balanço hídrico

O balanço hídrico, calculado pela metodologia de Thomthwaite e Mather

(1955), indica  que no primeiro quadrimestre do ano os excedentes  hídricos situam-se

em tomo de 350mm. No período seco, o déficit hídrico é  de  aproximadamente 460mm,

com duração  de 6 a 8 meses, concentrados principalmente nos meses de julho a

outubro, que representam mais de 80% desse montante (Figura 2 e Tabela 1).

Tipo climático

Apresenta clima Aw, segundo a classificação de Köppen, que corresponde ao

tropical úmido sem estação fria, com a temperatura média  do mês mais frio acima de

18°C,  apresentando verão  chuvoso e invemo com nitida estação seca  (menos de 60mm

ao mês).



Figura 2 – Gráfico de balanço hídrico de Açailândia (MA), segundo Thornthwaite e Mather (1955).



TABELA  1 - Balanço hídrico de Açailândia (MA),  segundo Thornthwaite e Mather (1955).
  Meses         Temp.            EP Correção EP P P-EP Neg Arm. Alter. ER Def Exc.

média  não mm mm mm acum mm mm mm mm mm

º C             corrigida

Jan. 2S.2 3.7 31.8 117 14s +28 184 28 +28 117 0 0

1 Fev. 1  25.1     3.7         28.5         105     236      +131       0       125      +97       105 0  34

Mar. 25.2 3.7 31.2 115 324 +209 0 125 0 115 0 209

Abr. 25.4 4.0 30.0 120 229 +109 0 125 0 120 0 109

Maio 25.4 4.0 30.6 122 77             -45 4 s  86 -39 116 6                 0

Jun. 24.8 3.7 29.7 109 6 1 -48 93 58 -28 89 20 0

Jul. 24.5 3.4 30.6 104 6 -98 1 9 1 26 -32 38 66 0

Ago. 1 25.3 4.0 30.9 123 14 -109 300 11 -15 29 94 0

Set. 26.3 4.5 30.0 135 27 -108 408 0 -11 38 97 0

Out 26.4 4.5 31.5 1 4 1 15 -126 534 0 0 15 126 0

Nov. 26.1 4.3 30.9 132 94 -38 572 0 0 94 38 0

Dez. 25.6 4.0 31.8 127 111 -16 588 0 0 111 16 0

Ano             25.4                       -                   -               1450  1339 -111 -             -             -              0 987 463 352

Período: 1966-1971; Latitude: 04º56’S; Longitude: 47º30’WGr.; Altitude: 280m
Fonte: EMBRAPA (1982)

2.1.3 Geologia e Geomorfologia

O Projeto RADAMBRASIL (Brasil, 1973) considerou essas terras como

desenvolvidas da formação Barreiras,  englobando sedimentos areno-argilosos,

arenosos, argilo-siltosos e conglomeráticos  de cores variegadas, refletindo ambiente

continental com  sistemas de leques aluviais e planícies fluviais e lacustres. A

espessura atinge algumas centenas de metros, sendo a idade pliocênica e pleistocênica.

Posteriormente, Souza et al. (1990) afirmaram que a litostratigrafïa da área

consiste em coberturas tércio-quaternárias, compostas de sedimentos imaturos de

natureza arenosa, argilosa e laterítica, que capeiam discordantemente os depósitos da

formação Itapecuru. A espessura da seqüência é bastante variável e depende de sua

posição  relativa à  bacia. Lima e Leite (1978) citam para  tal uma espessura  máxima  de

30m na região  de Paragominas (PA).



A região estudada faz parte do Planalto Setentrional do Pará-Maranhão

(Brasil, 1973; Brasil, 1990), formado por um conjunto de relevos tabulares elaborados

sobre rochas  da cobertura detrito-laterítica paleogênica com altitudes em tomo de

400m. A dissecação  realizada pelos rios pertencentes às  bacias do Grajaú, Gurupi,

Pindaré e outros deu origem a relevos muito fragmentados por serras e mesas isoladas.

2.1.4 Vegetação e Uso Atual

A Floresta Equatorial Subperenifólia constitui a cobertura vegetal da área,

ocupando as mais variadas feições morfológicas, sendo sua fisionomia bastante

característica nas chapadas e nos vales dissecados, diferenciando-se das demais

formações  por seu maior  porte.

O tipo florístico é representado por uma vegetação densa, com árvores de

grande porte, troncos grossos, copas largas e irregulares (Brasil, 1973). Algumas

espécies perdem parcialmente suas folhas na época de maior  estiagem, atingindo em

média 30m de altura, com árvores  emergentes gigantescas (50m). Destacam-se, por sua

importância comercial,  as seguintes espécies: angelim (Hymenolobium sp.),  cedro

(Cedrela odorata L.), feijó (Cordia   goeldiana), maçaranduba (Manilkara huberi),

pau-roxo (Peltogyne  catingae), sucupira (Bowdichia sp.), jatobá (Hymeneae

courbaril), cumaru (Dipteryx  odorata), copaiba (Copaifera multijuga),  pau-santo

(Zollernia  paraensis), aquariquara (Minquertia guianensis), visgueiro (Parquia

oppositifolia), faveira (Parquia spejarana), jarana (Holopyxidium latifolium) e breu-

preto (Protium spp.).

A cobertura vegetal natural da região  encontra-se muito alterada  pela

exploração  de madeira  e pelo desmatamento. Boa parte das terras é desmatada para
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extração de madeira e, após, abandonada, iniciando-se o processo de regeneração com

a formação  de floresta  secundária.

Segundo EMBRAPA (1991),  em estudo conduzido no estado do Pará, as terras

são aproveitadas principalmente com pastagem. Nas de textura muito argilosa,

encontram-se grandes plantios de pimenta-do-reino (Piper nigrun), cacau (Theobroma

cacao) e cana-de-açucar (Sacharum officinarum). Nas de textura média, além da

pimenta-do-reino, são cultivados o dendê (Elaie guineenele), o mamão (Carica

papaya) e outras fruteiras tropicais.

Em experimentos realizados  na  região  pela CVRD, o urophylla

apresentou excelentes características silviculturais (Dias et al., 1992), razão pela qual

foi selecionado para o presente estudo. Ocorre naturalmente em Timor, numa faixa de

500 até cerca de 3.000m de altitude e, também, nas encostas montanhosas  de outras

ilhas da Indonésia, entre as latitudes 5º e 10º Sul (Moura, 1981). Essa espécie é uma

das poucas,  entre as mais de 600 conhecidas, que não são  originarias da Austrália.

2.2     Solos

2.2.1 Classificação  e  Representatividade

As principais classes de solos encontradas na Amazônia brasileira, de acordo

com o Mapa de Solos do Brasil (EMBRAPA, 1981) e outros (Brasil, 1973, 1990;

Silva, 1982, 1989; EMBRAPA, 1986, 1991; Falesi et al., 1986; Vieira e Santos, 1987;

FAO, 1988) pertencem aos Latossolos e Podzólicos distróficos que, juntos,

representam cerca de 70% das terras da região. Os  solos com horizonte B latossólico

estão  representados pelas classes Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo,

Latossolo Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo, com predominância dos dois primeiros

que, juntos, perfazem 1.447.408km*, representando 28,3% da Amazônia Legal (Brasil,
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1990). As diferenças báicas  entre essas quatro classes de solos referem-se à cor e ao

teor  de ferro total.

A área selecionada para o estudo situa-se em relevo plano  (menos de 2% de

declividade), caracterizada pela ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico

distrófico A  moderado, textura muito argilosa (Soares, 1992). São desenvolvidos de

materiais originários  retrabalhados do período tércio-quaternário (Souza et al., 1990).

Essa  unidade taxonômica é de alta representatividade na região  Amazônica. São  solos

profundos, quimicamente pobres, sendo sua fertilidade natural bastante  dependente do

teor  de matéria orgânica presente.

2.2.2 Aspectos Físico-Hídricos

A caracterização  físico-hídrica, associada a outras características químicas,

seja do solo sob condições  naturais, seja após o seu manejo e uso com culturas,  é

necessária  e importante para a interpretação  de resultados experimentais  e  indicação de

culturas adaptadas a essas condições, como também na classificação  taxonômica e

técnica dos solos (EMBRAPA, 1991).

De acordo com Lima (1993),  a influência do reflorestamento sobre as

propriedades físicas do solo deve ser analisada sob  dois aspectos: a influência das

plantações  por si mesmas,  ou seja, o  efeito resultante do desenvolvimento de uma

plantação florestal sobre as propriedades físico-hídricas do solo, e as  conseqüências

das atividades silviculturais associadas à formação  e exploração  da floresta.

Na função  de floresta  de proteção,  a plantação  de  eucalipto deve resultar na

melhoria das propriedades físicas do  solo, como decorrência de sua ação benéfica em

termos de incorporação  de  matéria  orgânica. Em conseqüência da influência orgânica,
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diversas outras características físicas do solo são também melhoradas, como a  

estrutura, a capacidade de armazenamento de água,  a infiltração,  a aeração  etc.

Em condições de plantações florestais destinadas à produção de madeira

industrial, as sucessivas operações  silviculturais de corte, retirada da madeira, bem

como do preparo do solo, podem conduzir à deteriorização gradua1 das suas

propriedades físicas, decorrentes de sua compactação  e de alteração  da densidade do

solo, que poderão  influenciar negativamente no crescimento radicular. Não se trata,

assim de um efeito da espécie, ou do gênero  eucalipto, mas das operações  associadas à

sua utilização. O controle da qualidade física do solo, nesse caso, encontra-se na

dependência da adoção de práticas de manejo florestal adequadas.

Em florestas naturais de E. diversicolor, na Austrália, as atividades de

exploração  florestal causaram um aumento na densidade  do solo  na  camada superficial,

que passou  de 0.90 para 1.35kg/dm3. Medições  do sistema radicular nessa camada

superfrcial, em àrvores oriundas da regeneração após  o corte raso, mostraram um

decréscimo do sistema de 3kg/m3 para 0.25kg/m3,  até 100cm  de profundidade

(Shuister, 1979; citado  por Lima, 1993).

A seguir, são comentadas algumas características físico-hídricas dos solos,

importantes para a presente pesquisa.

Matéria  orgânica

A matéria orgânica exerce influência muito importante em várias propriedades

físicas do solo. Costa (1991) afirma que, nos solos muito argilosos, o humus  contribui

para a formação de  estrutura favorável, da qual resulta melhoria das condições de

drenagem e arejamento, mais fácil desenvolvimento radicular e condições mais
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favoraveis à atividade biológica. Além disso eleva o limite do teor  de umidade acima

do qual o solo se torna plástico, e reduz sua excessiva coesão. Tudo isso se traduz em

melhoria de permeabilidade e em maior facilidade de cultivo.  Jorge (1975) cita, ainda,

o aumento na capacidade de retenção de água e redução da erosão. Gibbs  e Reid

(1988) comentam que a matéria orgânica é, muitas vezes,  o mais importante fator  que

controla  o tamanho das populações  de minhocas.

Aweto (1988),  estudando os efeitos da agricultura itinerante sobre as

características dos solos (Oxisols), em região  de floresta  tropical e  chuvosa  do sudeste

da Nigéria, verificou que o nível de matéria orgânica declinou durante o cultivo,  assim

como o aporte  de serrapilheira. Segundo esse autor, além de Machado  e  Brum (1978),

Greenland (1981), Sánchez (1981),  Gibbs e Reid (1988),  Derpsch et al. (1991), a

exposição do solo resulta  no aumento de temperatura e na conseqüente aceleração da

oxidação  da matéria orgânica, redução   do conteúdo de água  do solo e na população  de

minhocas.

Espaço poroso do solo

Segundo Grohmann (1975),  da-se o nome  de compacidade ao arranjamento ou

agrupamento cerrado das partículas que um solo apresenta. O autor denomina  camadas

adensadas àquelas em que a compacidade é  devido a processos  pedogenéticos,

reservando o termo “camada compactada” àquela  em  que sua compacidade é devida ao

manejo do solo.

A densidade do solo e a porosidade  são as  medidas  quantitativas mais diretas

da compactação (Camargo, 1983;  Reichardt, 1990). Primavesi  et al., 1984 (citados por

Thurler, 1989) constataram  que a porcentagem de poros de aeração foi o  indicador
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mais adequado, provavelmente por ser uma propriedade do solo e menos afetada por

fatores  extemos, do que a densidade e a condutividade hidráulica saturada, para

avaliação da compactação de solos diferentes, ou mesmo horizontes diferentes.

O principal problema de manejo de solos muito argilosos é prevenir a

ocorrência de anaerobiose (Greenland, 1981). O cultivo intensivo pode aumentar a

dispersão de argilas, se o solo é cultivado úmido, e causar deficiência de aeração.

A porosidade de aeração  é considerada como o espaço poroso cheio  de ar

quando  o solo saturado  é submetido a uma tensão  de uma coluna de água  de 60cm

(EMBRAPA, 1979). Alturas de colunas de 40 a 120cm também são usadas (Kohnke,

1968; Taylor, 1972; Brewer, 1976). Taylor (1972) e Greenland (1981) relacionam a

porosidade de aeração  à porosidade cheia  de ar quando  o solo está na capacidade  de

campo.

Os poros  com  diâmetro  maior que 0,05mm (EMBRAPA, 1979) são

denominados macroporos, e sua principal função é a aeração da matriz do solo e

infiltração  e condução de água. Os microporos possuem diâmetro menor que 0,05mm

(chamado também de poros capilares) e atuam no armazenamento de água.

Infiltração  da água no solo

A proporção de água da chuva que se infiltra no solo é decisiva para o

processo de erosão. Quanto mais alta for a infiltrabilidade do solo, tanto  menor será o

escoamento superficial  que, normalmente, é o maior  responsável pela erosão  (Derpsch

et al., 1991).

O volume da água que flui por um tubo capilar na unidade do tempo é

proporcional à quarta potência do raio (Camargo, 1983), portanto, a redução dos poros
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grandes influenciam muito a transmissão de água em solo saturado. A taxa de

infiltração em solos que sofreram selamento superficial ou compactação é muito

diminuída, resultando em aumento do escoamento superficial da água.

O aumento da cobertura vegetal reduz consideravelmente a energia de impacto

das gotas de chuva contra a superfície do solo, o que  reflete diretamente sobre a

desagregação da estrutura, reduzindo o entupimento dos poros e o selamento

superficial e,  conseqüentemente, aumentando a infiltração (Bertolini e Lombardi,

1993).

Os fatores mais importantes que influenciam a  velocidade de infiltração são:

presença de poros  grandes e contínuos, estrutura e compactação do solo, textura,

conteúdo de umidade, estratificação, atividade  biológica (Gavande, 1986). Molion

(1984) cita, também, a presença  de rochas aflorando, quantidade de matéria orgânica

do  solo  e serrapilheira, declividade e forma da vertente, rugosidade  do terreno e feições

microtopográficas, quantidade e  tipo de cobertura vegetal, duração e intensidade da

chuva. Derpsch et al. (1991), defendem  que  a cobertura do solo com plantas ou restos

de plantas é, de longe, o fator que mais influencia a infïltração de água e a perda de

solo por erosão.

Alguns fatores, tais como a presença de fendas ou orifícios criados pelas

raízes, minhocas ou grandes animais, podem exercer influências importantes  e algumas

vezes extremamente localizadas sobre a permeabilidade. Conseqüentemente, nem

sempre é fácil obterem-se valores representativos de infiltração e condutividade

hidráulica. Em vista da natureza crítica desses valores, é desejável que, na descrição

do solo, dê-se ênfase especial às feições morfológica  que influenciam ou refletem a
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permeabilidade. Estas incluem  textura, mineralogia da argila, estrutura, consistência,

cor, poros visíveis  e profundidade  do solo (FAO, 1979).

Armazenamento de água no solo

Existem dois mecanismos principais que operam na matriz do solo para

retenção  de água: as forças de tensão superficial, dominantes em solo úmido e as

forças de adsorção,  dominantes em solo mais seco (Libardi, 1984; Reichardt, 1990).

Devido à necessidade da definição  da água  disponível para possibilidade de

manejo agrícola,  estipularam-se limites - superior  e  inferior - de teor  de água  do solo.

A diferença entre ambos, denominados capacidade de campo e ponto  de murchamento

permanente, representa a água  disponível para as lavouras.

O solo não apresenta um valor único de capacidade de campo. O sistema

dinâmico de remoção de água  por meio de drenagem, evaporação  e transpiração,  e  a

água  que se agrega por meio do orvalho e da chuva, são fatores diversos  que nunca

chegam a um equilíbrio entre a quantidade de água  do solo e o campo de força

gravitacional. Outros fatores influem no equilíbrio, incluindo histerese, temperatura do

solo, textura, estrutura, qualidade das partículas sólidas,  principalmente das argilas,

teor  de matéria orgânica, arranjo poroso e distribuição  de poros segundo seu diâmetro

médio (Hillel, 1970; Taylor, 1972; Libardi, 1984; Gavande, 1986).

Como conseqüência do sistema dinâmico e dos muitos fatores  modificantes,  a

capacidade de campo deve ser considerada como característica das condições  de campo

e, portanto, é determinada com mais exatidão no campo (Hillel, 1970; Taylor, 1972;

Gavande, 1986; Medina e Oliveira, 1987). Não  há nenhum processo de laboratório  que

seja universalmente satisfatório para avaliá-la (Hillel, 1970).
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Embora sem suporte  teórico, a determinação  da capacidade de campo em

amostras de laboratório pode ser útil  para efeito prático  (Reichardt, 1988). Incluem-se

aí o equilíbrio de amostras de solo pré-saturado com força centrífuga de 1.000 vezes a

gravidade (umidade equivalente) e o equilíbrio com pressões de 6/1000, 1/100 ou

1/30MPa,  em câmaras com placas  (ou membranas) porosas.

O ponto  de murchamento permanente é afetado, também, pela espécie vegetal e

seu estágio de crescimento, sendo normalmente relacionado ao teor de umidade do solo

submetido a uma tensão de 1.0 a 1.5MPa  (Kohnke, 1968). Reichardt (1990) comenta

que, de uma maneira geral, a maioria das plantas tem  seu crescimento afetado quando

o potencial matricial  da água  atinge valores  menores que -0.5MPa.

Medina e Oliveira (1987), em  pesquisa realizada em Latossolo Amarelo

textura muito argilosa, comentam que essa classe possui poros com geometria muito

peculiar, que lhe permitem reter grandes quantidades de água a tensões baixas

(0,01MPa) e, ao  mesmo tempo, drenar a uma taxa relativamente alta a água

gravitacional dos macroporos. Contudo, a quantidade de água disponível às plantas é

baixa, o que é decorrente de seu extremamente alto teor de argila e da presença de

microagregados, que possibilitam a retenção de significativas porcentagens de água à

tensão de 1.5MPa.

2.3 Regime Hídrico do Solo e o Desenvolvimento Vegetal

A água do solo, alimentando o processo de transpiração, influencia o

crescimento da floresta mais do que qualquer outro fator ambiental, constituindo-se no

fator-chave do desenvolvimento florestal. De acordo com Lima (1993), são as
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características do solo, associadas à quantidade e à disponibilidade de água para as

plantas, os fatores  que mais se correlacionam com o crescimento da floresta.

Hillel (1970), Taylor (1972) e Reichardt (1990) atestam que a quantidade de

água extraída pela planta, ou o regime em que isso é feito, depende de propriedades da

planta (distribuição e atividade radicular, atividade metabólica da planta, área e

arquitetura foliar etc.), de características do solo (umidade, relação entre umidade e o

potencial da água do solo, condutividade hidráulica, aeração, disponibilidade de

nutrientes etc.) e das condições meteorológicas (radiação solar, temperatura, umidade

do ar, velocidade dos ventos etc.) Portanto, o movimento da água ocorre quando há

diferença de potencial entre diferentes pontos do sistema, isto é, a água tende a mover-

se do alto para o baixo potencial (Gavande, 1986).

Para avaliar-se o consumo de água de uma cultura, efetua-se um balanço

hídrico que, segundo Libardi (1984), é a contabilização das entradas e saídas de água

em um dado volume de solo, que englobe o seu sistema radicular, durante um certo

período de tempo.

A quantidade de água  que entra consiste na precipitação  (P); a quantidade de

água que sai, pode consistir na drenagem ou percolação profunda (D), na

evapotranspiração (ET) e no  run-off ou deflúvio superficial (R). Portanto, a equação

do balanço hídrico é: P  = ET i D + R - A  A, sendo o último fator a variação no

armazenamento da água  do solo.

De acordo com Reichardt (1990), esse balanço é denominado balanço hídrico

real. Já o balanço hídrico climatológico, baseia-se na estimativa do que ocorreria em

dada área,  sendo a estimativa estritamente baseada  em série de dados climatológicos

coletados durante anos em uma certa  localidade. Taylor (1972) cita ainda o método de
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balanço de energia e métodos empíricos, também utilizados para estimar a

evapotranspiração.

Os processos hidrológicos pertinentes ao presente estudo são comentados a

seguir.

Precipitação e interceptação

Reichardt (1990) relata que a chuva, ao atingir uma cultura, pode ser

diretamente absorvida pelas folhas, ramos e caules, mas, via de regra, a maior

quantidade acaba atingindo o solo. A parte que fica na planta é denominada

interceptação vegetal (ou da cultura) e a parte que atinge o solo, de chuva efetiva.

Molion (1985), em artigo sobre a influência da floresta no ciclo hidrológico,

com destaque para a floresta  amazônica, afirma que as florestas interceptam  mais

chuva do que qualquer tipo de cobertura vegetal. Essa água evapora sem participar do

ciclo de umidade do solo, pois não atinge a superfície.

Esse fato destaca a importância da floresta nativa na prevenção dos processos

erosivos, haja vista a afirmação de Greenland (1981), de que a erosividade das chuvas

tropicais tende a ser extremamente alta.

Jackson (1971; citado por Molion, 1985) estimou em 5 a 20% a interceptação

em florestas tropicais na Tanzânia; Nortcliff e Thomes (1978, citados  por Jordan e

Heuveldop, 1981) estimaram valores  de chuva  efetiva de 75%,  em floresta  tropical

próxima a Manaus; Jordan e Heuveldop (1981) encontraram 5% para interceptação em

São Carlos do Rio Negro, Venezuela; Franken et al. (1982) estimaram em 20% a

interceptaçao pela floresta, em estudo conduzido na Amazônia brasileira, próximo a
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Manaus; enquanto Lloyd et al. (1988) avaliaram a interceptação  em 9% na reserva

florestal de Ducke, a 25km de Manaus.

Jordan e Heuveldop (1981) verificaram que, para chuvas  menores que 5mm,

100% foram interceptados, enquanto que para chuvas maiores  que 50mm,  apenas 8%

foram interceptados, sem considerarem o fluxo pelo  tronco.  Franken et al. (1982)

observaram que a porcentagem de perda por interceptação tende a diminuir com o

aumento da altura da chuva até determinados valores, em tomo  de 20mm, após o que

há uma certa tendência em tomar-se constante. Comentam, ainda, que outros fatores

intervêm no processo, tais como estado de saturação  da floresta, quantidade e

intensidade de chuva  e ocorrência de ventos  durante ou após os eventos chuvosos.

Para florestas constituídas artificialmente, verifica-se que a perda por

interceptação é um valor  que depende, sobretudo, da idade e espaçamento do

povoamento, bem como da essência florestal utilizada (Rutter,  1963; Lima e Freire,

1976; Karschon e Helth, 1967, citados  por Franken et al., 1982).

Lima et al. (1984) afirmam, comparando com plantações de coníferas e

florestas tropicais, que a interceptação por plantações de eucalipto é menor, o que

resulta em maior quantidade de água da chuva para o solo. Lima (1984), em revisão

sobre a hidrologia do eucalipto, cita valores da ordem de 11 a 26% de perda de água

pela interceptação em florestas de eucalipto.

Àgua no solo

De acordo com Molion  (1984),  o solo sob floresta  tem alta capacidade de

absorção, recarrega-se mais uniformemente e libera água  mais vagarosamente. Hoje, é

geralmente aceito que a substituição de florestas por outros tipos de cobertura vegetal



2 1

reduz a evapotranspiração local. Como as práticas agropecuárias normais levam à

compactação do solo, essa água tenderá mais a escorrer do que a infiltrar. Segundo

artigo da FAO (1986),  tem-se comprovado que nos trópicos úmidos  as plantações  de

eucaliptos jovens, de rápido  crescimento, consomem mais água  e não regulam tão bem

o caudal hídrico como os bosques naturais.

Lima (1984) comenta que o efeito na reserva de umidade do solo por plantios

de eucaliptos aparentemente começa  aparecer na  idade de aproximadamente 4 a 6 anos,

observando-se que ao longo do ano o déficit criado pelo eucalipto é maior do que o

observado em florestas naturais.

Lima e Freire (1976), em pesquisa  com E. saligna, P. caribae e vegetação

herbácea natural, em Piracicaba (SP), verificaram pequena diferença no estoque  de

umidade dos solos, constatando que no verão a  reserva hídrica é maior  para vegetação

herbácea, pinheiro e eucalipto, respectivamente, e, no período seco do ano, ocorre o

inverso. Concluíram que não houve efeito adverso sobre o regime hídrico do solo nas

diferentes coberturas.

Em trabalho conduzido no vale do Jequitinhonha (MG), com vegetação de E.

grandis, P. caribae  e cerrado (savana), Lima et al. (1990) registraram que no período

seco o estoque de água do solo sob eucalipto permaneceu mais alto do que para

pinheiro e savana.

Segundo Lima (1984),  a expansão  lateral e a penetração  em profundidade das

raízes de eucalipto variam com a espécie, disponibilidade de água  e características do

solo. Algumas espécies são caracterizadas por apresentarem sistema radicular

superficial (E. grandis, E. pilulares, E. urophylla), enquanto outras possuem hábito
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inerente de raiz pivotante profunda (E. microcorys, E. propingua, E. paniculata) etc.

(Jacobs,  1955; citado  por Lima, 1993).

Como nas demais espécies florestais, a concentração de raízes dos eucaliptos é

máxima nas camadas superficiais do solo (Ashton, 1955; Incoll, 1979; Carbon et al.,

1980; Nambiar, 1981; citados por Lima, 1993). Incoll (1979) verificou, em floresta de

E. regnans com 29 anos de idade, que 98% do peso seco das raízes ocorreram nos

primeiros 60cm do solo e que a raiz pivotante atingia profundidade maxima de 2,6m.

Carbon et al. (1980), em pesquisa realizada no oeste da Austrália, em solos arenosos,

observaram que a maioria do sistema radicular ocorre entre 0 e lm de profundidade (E.

marginata e E. calophylla).

Na Itália, Giordano (1969; citado por Lima, 1993), medindo o crescimento do

sistema radicular de arvores  de E. globulus em uma plantação de 7 anos de idade,

constatou raiz pivotante de até  4m de profundidade e que a maior parte do sistema

radicular se encontra  nos primeiros 100cm do solo.

A concentração do sistema radicular nas camadas superficiais do solo faz com

que essas  camadas funcionem como as mais ativas do ponto  de  vista  hidrológico. Em

outras palavras, a recarga pelas chuvas,  da  água  armazenada nessas camadas, assim

como sua exaustão pela transpiração das arvores, definem um regime de  alta variação

do teor de umidade do solo ao longo do ano (Lima e Reichardt, 1977; Samraj et al.,

1988; Lima, 1993).

Evapotranspiraãao

Evaporação é a conversão da água em vapor e sua subsegüente transferência

do solo ou superfície da água para a atmosfera. Segundo Kohnke (1968), a  evaporação
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é um processo endotérmico, requerendo energia, que geralmente vem do Sol. A

quantidade de água evaporada do solo para a atmosfera depende da magnitude do

gradiente de pressão de vapor da superfície do solo para a atmosfera acima do solo.

Gavande (1986) define transpiração como a evaporação da superfície de uma

planta. Kohnke (1968) afirma que as plantas consomem 200 a 1.000kg de água para

produzir 1kg de matéria seca, e que o uso mais eficiente da água (menor requerimento

de água se processa quando as condições de crescimento são as melhores. O

requerimento de água  muda constantemente com o estágio  de crescimento e com as

condições ambientais. Essas duas formas de movimento de vapor de água, difíceis de

serem avaliadas em separado, são agrupadas nos cálculos hidrológicos e são

denominadas evapotranspiração  (ET).

Taylor (1972) afirma que o principal uso biológico da água é atribuído à

transpiração  das plantas; a quantia  de água  usada  pelas plantas no processo de

crescimento é, comparativamente, negligenciável.

Joyce (1988) transcreve a afirmação de Ian Calder, do Institute of Hidrology

at Wallingford, Oxfordshire, que chama a atenção para o fato de que diferentes

espécies de eucaliptos usam diferentes quantidades de água sob diferentes condições, e

que é impossível generalizar. Afirma que alguns pesquisadores australianos

demonstraram que algumas espécies de eucaliptos podem fechar  seus estômatos em

resposta ao estresse  hídrico, consumindo menos água quando o suprimento é menor.

Em trabalho de revisão da hidrologia de florestas de eucalipto, Lima (1984)

transcreve que em locais que não apresentam déficits hídricos a floresta de eucalipto

evapotranspira cerca de 1.000mm/ano, para uma precipitação de 1.200mm/ano. Para

regiões secas a ET também declina, chegando a valores de aproximadamente
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450mm/dia para precipitação de 500mm/ano. Para regiões úmidas a ET  aumenta,

eventualmente chegando a 1.500mm/ano  para regiões  tropicais de baixa altitude.

Em pesquisa realizada no vale  do Jequitinhonha (MG), Lima et al. (1990)

encontraram valores de evapotranspiração de 784mm/ano para E. grandis, 617mm/ano

para P. caribae e 569mm/ano para savana (cerrado), sob precipitação de 1.12 1mm/ano.

A produção  de madeira  do eucalipto com 8 anos de idade foi de 366m3/ha, seguido pelo

pinheiro (mesma  idade)  com 210m3/ha e pela vegetação  de cerrado com 36m3/ha.

Leopoldo et al. (1982), em pesquisa realizada na floresta amazônica, em

microbacia próxima a Manaus, encontraram valores de evapotranspiração de

1.675mm/ano,  sob precipitação anual de 2.075mm.

Balanço hídrico em bacias hidrográficas

Alguns experimentos conduzidos  em bacias hidrográficas  experimentais

mostram que a produção  anual de água  diminui quando  se substitui  uma floresta

natural por uma implantada (Swank e Douglas, 1975, citados  por Lima, 1985), ou

quando  se executa  um florestamento de uma área de gramíneas por plantações  de

eucalipto (Van Lill et al., 1980). No primeiro caso, aos 13 anos após o reflorestamento

com Pinus  strobus, a bacia hidrográfica estava apresentando deflúvio anual 200mm

menor do que ocorreria com cobertura florestal original. No caso do reflorestamento

com E. grandis, na África do Sul, a bacia apresentou redução  no defluvio anual de

aproximadamente 340mm entre o quinto e o nono ano do plantio.

Em pesquisa realizada no platô de Nilgiri (Ootacamund), sul da Índia, Samraj

et al. (1988) verificaram  que, durante a primeira rotação  de 10 anos, a cultura  de E.

globulus reduziu o deflúvio da bacia em 87mm/ano, em relação à cobertura de
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pastagem natural. Comentam que o maior consumo  de água  da cultura  de eucalipto, em

relação  à pastagem natural, foi evidenciada a partir de 3 anos de idade, com consumo

máximo   dos 4 aos 7 anos de idade.

Bosch e Smith (1989),  em pesquisa realizada na Africa do Sul, próximo  à

Tanzânia, encontraram  que o estabelecimento de plantações de E. grandis sobre

determinada microbacia causou decréscimo no deflúvio de 200mm/ano,  a partir de 3

anos do plantio. Afirmam, ainda, que o maior consumo de água pelo eucalipto é

assumido como devido às diferenças de transpiração  entre o eucalipto e a vegetação  de

capoeira nativa, preferivelmente do que as diferenças na interceptação.

Em revisão efetuada por Lima (1984), cita-se que o corte de florestas de

eucaliptos em regiões umidas pode aumentar o deflúvio de uma bacia hidrográfica em

até o equivalente a 400mm/ano.

Os dados disponíveis indicam, no que diz respeito ao balanço hídrico de bacias

hidrográficas e ao escoamento dos rios, que o eucalipto não difere de outras espécies

florestais, apresentando resultados de aumento de defluvio em conseqüência do corte

da floresta, ou de diminuição do deflúvio em razão de reflorestamento, da mesma

ordem de grandeza dos obtidos com outras essências florestais (Lima, 1993).



3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1  Localização

O trabalho foi desenvolvido na fazenda experimental Itabaiana, pertencente à

Florestas Rio Doce S.A., situada à margem da rodovia BR-010 (Km 1398), município

de Açailândia, estado do Maranhão, cujas coordenadas geográficas são  5ºO5’S e

47º35’WGr (Figura 1).

3.2  Seleção dos  Tratamentos e Amostragem  dos  Solos

Na primeira viagem ao campo (realizada no período de 27.01 a 13.02.1993),

foram selecionados os locais  para condução do experimento, atendendo aos critérios de

representatividade das terras, homogeneidade dos solos e de posição fisiográfica. A

área escolhida pertence ao Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico distrófico A

moderado textura muito argilosa, de relevo plano de chapada, com altitude de 400 a

410m, encontrando-se sob as seguintes coberturas vegetais:

E. urophylla implantado em janeiro/93  (EUC 0.5).

E. urophylla implantado em março/92  (EUC 1.5).

E. urophylla implantado em janeiro/88  (EUC 5.5).

Floresta  degradada (FLOR).
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Em cada uma das quatro áreas selecionadas descreveu-se um perfil segundo o

Manual de Descrição e Coleta de Solo  no Campo (Lemos e Santos, 1982), até a

profundidade de 1.8m e tradados até 3.0m. Coletaram-se amostras em triplicata para

cada perfil do solo e para  cada horizonte, procedendo-se neles as seguintes análises:

carbono orgânico, granulometria, argila natural, densidade do solo, densidade de

partículas, porosidade total, macroporosidade, microporosidade, condutividade

hidráulica, umidade atual e retenção de umidade.

Os perfis de FLOR e EUC 5.5 estão localizados em sítios próximos aos dos

perfis EA4 e EA1, de estudos anteriores realizados por Soares (1992). Os resultados

obtidos nesses  perfis (EA4 e EAl) serão  eventualmente utilizados para melhor

caracterização  da área.

Nos locais sob cobertura de eucalipto, abriram-se trincheiras para observação

da distribuição do sistema radicular. Constatando-se a profundidade efetiva de 60 a

120cm no plantio de 5.5 anos (EUC 5.5), de 30 a 60cm no plantio de 1.5 anos (EUC

1.5) e inferior a 30cm no EUC 0.5. Na área sob vegetação  de floresta  (FLOR),

observou-se a presença de sistema radicular bastante  desenvolvido, atingindo

profundidades superiores a 135cm.

3.3 Histórico das Áreas

O histórico das áreas, segundo dados fomecidos por técnicos de campo da

Florestas Rio Doce  S.A., são apresentados a seguir:

TRATAMENTO EUC 0.5 - E. urophylla, com 0.5 anos, implantado em janeiro de

1993, abrangendo área de 1.33ha. Em setembro de 1993 as árvores apresentavam as

seguintes dimensões:  altura - 4.5m e dap - 16cm.
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Cobertura vegetal anterior - área com remanescentes da floresta, com

presença de imbauba, apresentando cobertura medianamente densa.

Preparo do terreno  - a derrubada e destoca foram feitas no final  de 1992, com

trator D-6 de lâmina, sendo os resíduos retirados  com trator agrícola com carretão. Em

dezembro de 1992, foi passada grade pesada, à profundidade  de 20-25cm e,

posteriormente, grade leve niveladora.

Adubação  (dose/hectare):

Plantio: 50kg de P2O5 + 7.5kg de K2O + 5.5kg de Zn;

1ª cobertura (aos 30 dias): 10.0kg de N;

2ª cobertura (aos 90 dias): 8.3kg de N + 7.5kg de K2O + 1.8kg de B.

Tratos culturais - consistiu, até o final de 1993, em capinas manuais.

TRATAMENTO EUC 1.5 - E. urophylla, com 1.5 anos de idade, implantado em

março de 1992, cobrindo área de 2.69ha. Em  setembro de 1993 as árvores

apresentavam as seguintes dimensões:  altura - 6m e dap - 23cm.

Cobertura vegetal anterior - Floresta Equatorial Subperenifólia explorada

seletivamente.

Preparo do terreno - a derrubada e a  destoca foram realizadas no segundo

semestre de 1991, com trator de esteira D-6 de lâmina frontal.  O material foi retirado

da área com trator D-6 equipado com ancinho. O preparo do solo, efetuado em

dezembro de 1991, foi executado com grade  pesada a  uma profundidade de 25 a 30cm,

com posterior nivelamento com grade leve.

Adubação - a fertilização de plantio e de cobertura foi efetuada na forma e

dosagens similares às procedidas na área do tratamento EUC 0.5.

Tratos culturais - as capinas e roçadas foram efetuadas manualmente.
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TRATAMENTO EUC 5.5 - E. urophylla, com 5.5 anos de idade, plantado em janeiro

de 1988, com ensaio abrangendo área  de 21.7ha.  As árvores  apresentavam, em

setembro de 1993, as seguintes dimensões:  altura - 21.0m e dap - 50cm.

Cobertura vegetal anterior - a  área  apresentava cobertura de floresta

degradada, que foi desmatada para a formação  de pastagem, tendo sido abandonada

após a semeadura do capim, permitindo o domínio das terras pela juquira.

Preparo do terreno - a derrubada e destoca foram feitas no segundo semestre

de 1987, utilizando-se Buldozer-caterpilar D-6. Os resíduos foram queimados dentro

da área,  com posterior laminagem e gradagem pesada (grade rome) que atingiu uma

profundidade média de 30cm. Foi passada grade leve nas vésperas do coveamento.

Adubação  - as adubações  de plantio e cobertura foram realizadas de forma e

em doses similares às da área do tratamento EUC 0.5. Fez-se a adubação  de

manutenção aos 25 meses, para induzir o florescimento: 13.3kg/ha de N + 10kg/ha de

K2O.

Tratos culturais - as capinas manuais foram realizadas até a cultura do

eucalipto alcançar 1 ano de campo. As roçadas manuais foram executadas, desde

então, até 2 a 3 anos de idade. A partir dessa época, alternou-se, algumas vezes, com

roçada mecânica.

TRATAMENTO FLOR - Floresta degradada. É a representante da vegetação

primária de Floresta Equatorial Subperenifólia, que sofreu queimadas e corte seletivo

das árvores de madeira mais nobre, por parte de madeireiros, em época anterior a

1984. O volume de madeira da floresta subperenifólia original é estimado entre 190 e

2 1 Om3/ha (Brasil, 1973).
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A seguir, são citadas algumas espécies vegetais identificadas na área, em

ordem aproximada de freqüência:

imbauba (Cecropia spp.), abiu-vermelho (Franchetella ambifolia), lacre (Vismia

guianensis), jatobá-de-fava  (Himeneae  courbaril), morototo (Didymapanax

mototonii), tamanqueira (Zanthoxillum rhoifolia),  tatapiririca (Tapirira guianensis),

mamoninha (Crotom spp.), joão-mole (Neea spp.), sapucaia (Lecythis paraensis),

andorinha-piriquito (Trema micrantha), ingá (Inga spp.), inharê  (Brosimum spp.),

pitomba (Talisia esculenta), jurubeba (Solanum crinitum), louro  (Ocotea spp.), grão-

de-cachorro (Tabernaemontana angulata), cumaru (Dipteryx odorata), caneleiro

(Toulicia guianensis).

3.4 Monitoramento da Umidade

Na segunda etapa dos trabalhos de campo, efetuou-se o monitoramento da

umidade do solo, sob as diferentes coberturas vegetais, no período compreendido entre

maio  e dezembro de 1993.

Em cada ensaio de eucalipto, de diferentes idades,  selecionou-se um bloco,  a

fim de se proceder ao monitoramento de umidade, cuidando-se para  que sua localização

fosse centralizada e que tivesse sido pré-selecionado para manutenção  do espaçamento

3 x 2m. Os blocos ocupam as seguintes áreas:

EUC 0.5. (E. urophylla 0.5 anos) - 0.26ha

EUC 1.5. (E. urophylla 1.5 anos) - 0.26ha

EUC 5.5. (E. urophylla 5.5 anos) - 0.72ha

Para o tratamento FLOR, área com cobertura de floresta degradada, delimitou-

se um bloco de aproximadamente 0.50ha,  situado  ao redor do perfïl.
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A umidade do solo foi monitorada até a profundidade de 165cm, através de

determinações de umidade gravimétrica (EMBRAPA, 1979b) no máximo a cada 15

dias, no período de 19.05 a 21.12.1993. As amostras foram coletadas na linha do

eucalipto, mantendo eqüidistância entre duas plantas (a 1.0m de cada). Em cada

tratamento, foram amostrados, com trado de caneco, três locais (triplicata) distribuídos

ao acaso, nas seguintes profundidades: l-entre 0 e 5cm; 2-entre 20 e 25cm; 3-entre 45

e 50cm; 4-entre 65 e 70cm; 5-entre 90 e 95cm; o-entre 120 e 125cm e 7-entre 150 e

155cm  (devido a limitações  do equipamento - trado de caneco, com diâmetro de 7.6cm

- a espessura de 5cm das seções de amostragem deve ser considerada como de valor

aproximado).

O critério que norteou a escolha das profundidades de amostragem, para

determinação da umidade, baseou-se nas características e espessuras  dos horizontes

pedológicos e na profundidade efetiva do sistema radicular das coberturas vegetais. Em

vista da elevada semelhança entre os solos e a grande homogeneidade dos perfis,  as

seções de amostragem respeitaram a individualidade dos horizontes; estabeleceu-se

uma distância máxima de 25cm entre duas  profundidades de coleta.

Dentro da área de cada bloco,  abriram-se três trincheiras, com profundidade

de 1.5m, nas quais foram coletadas amostras, em triplicata, para determinação da

densidade do solo, nas profundidades (sete) de monitoramento da umidade. A

determinação mais apurada da densidade objetiva a transformação do valor de umidade

de peso para volume, de forma mais condizente com a realidade.

Os dados de precipitação foram coletados junto ao posto de meteorologia

localizado na sede da fazenda Itabaiana.
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3.5 Testes de Campo

Foram procedidas determinações de capacidade de campo in situ (em

duplicata), nas profimdidades de monitoramento de umidade, em local próximo aos

tratamentos EUC 0.5 e EUC 1.5, haja vista  que somente nessas áreas  havia

descampados que permitiam a execução  dos referidos testes.

O método utilizado segue os  preceitos do Manual de Métodos  de Análise de

Solo (EMBRAPA, 1979b). Em duas bacias de 1.5 x 1.5m, adicionou-se o equivalente a

uma coluna de água  de aproximadamente 3.0m. O conteudo da água,  em função  do

tempo, começou a ser monitorado imediatamente após a água ter desaparecido da

superficie do solo. Realizaram-se medições subseqüentes a 0.5, 24, 48, 72 e 96 horas,

através de coleta de amostras com trado e determinação do conteúdo de umidade pelo

método gravimétrico.

Nas bacias onde se procedeu a determinação da capacidade de campo, fizeram-

se medições  de infiltração (em duplicata).

3.6 Métodos de Análise de Solo

Os métodos utilizados nas análises de rotina encontram-se descritos no

Manual de Métodos de Análise  de Solo (EMBRAPA, 1979b).

As amostras com estrutura deformada, coletadas com anel de Kopecky de

1 50cm3,  foram submetidas às seguintes análises.

Densidade do solo  -  determinada em função do peso do solo, seco a 105ºC, contido no

cilindro de volume conhecido.

Umidade do solo - utilizando-se o procedimento anterior e calculando-se pela fórmula:

Umidade do solo = (peso da amostra úmida - peso da amostra seca)/peso  da amostra

seca. Esse  método é denominado gravimétrico.
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As amostras com estrutura deformada, secadas ao ar livre e passadas em

peneira com malhas de 2mm de diâmetro (TFSA), foram submetidas às seguintes

análises:

Carbono orgânico - determinado após oxidação da matéria orgânica com bicromato de

potássio 0.4N em  meio sulfúrico  por  titulação  com sulfato ferroso amoniacal 0,1N.

Composição granulométrica - argila total, determinada após a dispersão com NaOH

1N e agitação em baixa rotação, durante 16 horas. O teor de argila total foi

determinado na suspensão de solo pelo método da pipeta. As frações areia grossa e

areia fina foram separadas  por tamisação em peneiras de malhas 0.2 e 0.053mm,

respectivamente. O silte foi obtido por diferença.

Argila dispersa em água - determinada pelo método da pipeta, utilizando-se somente

água  destilada, com agitação  de baixa rotação  para dispersão.

Grau de floculação - obtido pela fórmula GF= 100 (argila total - argila dispersa em

água)/argila total.

Relação silte/argila - obtida dividindo-se a quantidade de silte pela quantidade de

argila.

Densidade de partículas - determinada pelo método do balão volumétrico.

Porosidade total - calculada pela formula P = (densidade de partículas - densidade do

solo)/densidade de partículas.

As amostras com estrutura indeformada, retiradas com o coletor de Uhland,

cujos anéis apresentam as dimensões: altura de 5.6cm, diâmetro de 7.2cm e volume de

288cm3,  foram submetidas às seguintes determinações:

Condutividade hidráulica - procedida utilizando-se cilindro de 2.5cm de altura e de

mesmo diâmetro dos anéis de coleta.
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Microporosidade - determinada através da mesa de tensão com sucção correspondente

a uma coluna de água de 60cm de altura (0.006MPa), segundo Oliveira (1968).

Macroporosidade - calculada pela diferença entre porosidade total e microporosidade.

Coeficiente de aeração - calculado segundo a fórmula: microporosidade / porosidade

total.

Curva característica de umidade - através da plotagem dos valores de umidade

retidos pela  amostra  nas tensões de 0.001, 0.033, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 e  1.5MPa.   Os

dados foram obtidos utilizando-se aparelho de placa porosa, segundo Richards (1949).
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4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características Físico-Hídricas dos Solos

Os Latossolos em estudo localizam-se em posição fisiográfica de chapada, que

são superfícies velhas e estáveis da paisagem. Desenvolvidos a partir de material

originário sedimentar pré-intemperizado (retrabalhados), apresentam elevada

homogeneidade em termos de características físicas, químicas e mineralógicas. São

profundos, porosos e bem drenados.

Os resultados analíticos, as determinações de campo e a caracterização

morfológica (apresentados no apêndice) comprovam grande uniformidade entre os solos

estudados, o que permite interpretações mais precisas e confiáveis na análise

comparativa  da umidade do solo sob diferentes coberturas vegetais.

4.1.1 Matéria Orgânica

A matéria orgânica está concentrada no horizonte A, de escassa espessura (8 a

16cm), com teores elevados de carbono orgânico, entre 24.9 e 45.0g/kg. Os horizontes

restantes apresentam valores  inferiores a 11.6g/kg  (Tabela 2).
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HORIZONTE

A

BA

Bwl

Bw2

Bw3

TABELA 2 - Carbono orgânico (g/kg).

PERFIS/TRATAMENTOS

EUC 0.5        EUC 1.5      EUC 5.5         FLOR

35.6º 37.6O 24.94 45.P

11.6ª 9.4b 10.4* 11.2*

6.3ª 6.0ª 7.3ª 5.7ª

3.7ª 4.2ª 3.2ª 2.9ª

2.5ª 2.8ª 2.9ª 2.5ª

Médias seguidas da mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, em nível de 5%.
Desvio-padrão (S) = 0.8; Coefïciente de Variação (CV) = 7.3%, Diferença Mínima Significativa (DMS) = 1.8 (5%).

O teor de carbono orgânico apresenta relação com o uso atual e anterior da área

com valores superiores na camada superficial da cobertura de floresta. O cultivo

propicia maior insolação e aeração dos solos, intensificando a oxidação da matéria

orgânica e a atividade biológica.

Não se observou influência da matéria orgânica, entre os quatro

tratamentos, na retenção de umidade do solo. Medina e Oliveira (1987), estudando

Latossolo Amarelo de textura muito argilosa, chegaram a resultado semelhante.

Segundo esses autores, o alto teor de argila mascara o efeito da matéria orgânica na

retenção de água.

4.1.2 Granulometria

Os solos são muito argilosos, com valores de argila variando de 650 a

880g/kg, que se apresentam 100% floculadas a partir de 86 a 90cm de profundidade
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(horizontes Bw2 e Bw3), havendo  grande semelhança de resultados entre os horizontes

e suborizontes dos perfis  utilizados.

Ocorre um ligeiro aumento no teor  de argila, nos horizontes BA e Bw1

(situados entre 10 e 90cm de profundidade),  com valores  superiores a 750g/kg.  Isso se

deve, provavelmente, à dispersão  e migração  de argila do horizonte A para os

horizontes inferiores, evidenciada pela presença de cerosidade.

A mineralogia da fração  argila (Soares, 1992) com domínio da caulinita,

seguida de goetita e traços de mica, além da baixa relação silte/argila (valores de 0,08

a 0,46),  indicam elevado  estágio  de intemperização  desses solos.

Devido ao elevado conteudo de argila e sua mineralogia, assim como pela

influência da matéria orgânica nos horizontes superficiais, esses Latossolos

apresentam estrutura com elevada estabilidade, onde as partículas primárias estão

muito unidas em grânulos do tamanho de grãos de areia. Em conseqüência dessa

estrutura, os Latossolos apresentam boas características físicas, comportando-se como

se fossem mais leves, resultando, em contrapartida, solos com considerável lixiviação

de bases trocáveis.

4.1.3 Densidade, Porosidade e Aeração

O horizonte A, com espessura média de 10cm, apresenta baixos valores de

densidade do solo (0.82 a 0.94kg/dm3 - Tabela 3), destacando-se o valor  de 0.82,

estatisticamente inferior aos demais, determinado para o tratamento sob cobertura de

floresta. Esse fato se deve, provavelmente, à maior  ação antrópica  ocorrida  nos demais

tratamentos. A porosidade total em todos os perfis é elevada, com valores médios de

0,59 a 0,61m3/m3  (Tabela 4), havendo  ligeiro predomínio de microporos sobre
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macroporos (coeficiente de aeração  de 0.52 a 0.60 - Apêndice, ficha de resultados

analíticos).

O elevado teor  de argila e sua mineralogia, predominantemente  caulinitica,

supostamente são os principais fatores que influenciam os valores de densidade e de

distribuição  do espaço poroso das camadas subsuperficiais, na seção de controle  entre

10 e 165cm de profundidade. Os valores  apresentados nas tabelas 3 e 4, cujos

respectivos  horizontes são estatisticamente semelhantes no tocante à densidade do solo

e porosidade total, indicam resultados condizentes com essa classe de solo. Ao longo

dos perfis observa-se relação inversa entre o aumento no teor de argila e nos valores de

densidade do solo e uma conseqüente  queda na porosidade total, com reflexo

principalmente na redução da macroporosidade.  

TABELA 3 - Densidade do solo (kg/dm3)

HORIZONTE   PROFUNDIDADE             PERFIS/TRATAMENTOS
(cm)

EUC 0.5 EUC 1.5 EUC 5.5 FLOR

A O-5 0.91ª 0.90ª 0.94ª 0.82b

B A

Bwl

Bwl

Bw2

Bw3

20-25 1.17ª                     1.17ª                     1.19ª 1.19ª

45-50 1.21ª 1.20ª                 1.18ª                   1.18ª

65-70 1.18ª 1.20ª 1.15ª 1.15ª

90-95 1.20ª                   1.17ª 1.13ª 1.13ª

 Bw2                             120- 125   1.13ª 1.12ª 1.12ª 1.10ª

150-155 1.108ª                  1.09ª 1.10ª                     1.07ª

Médias seguidas da mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticamente pelo teste de  Tukey, em nível de 5%.
 Desvio-padrão (S) = 0.03; Coeficiente  de  Variação (CV) = 3.2%; Diferença Mínima Significativa (DMS) = 0.07 (5%).
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TABELA 4 - Poros de m3/m3

HORIZONTE

EUC 0.5
l

EUC 1.5 EUC 5.5 FLOR

A 0.61ª 0.59ª  0,60ª 0.61ª

BA 0.52ª 0.51ª 0.51ª 0.49ª

Bwl 0.51ª 0.51ª 0.52ª 0.51ª

Bw2 0.52ª 0.53ª 0.55ª 0.54ª

Bw3 0.57ª 0.57ª 0.56ª 0.57ª

Médias seguidas da mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, em nível de 5%.

PERFIS/TRATAMENTOS

Desvio-padrão (S) = 0.016; Coeficiente de Variação (CV) = 2.9%; Difërença Mínima Significativa (DMS) = 0.035 (5%). 

O topo do horizonte B, correspondente aos horizontes BA e Bw1, apresenta

ligeiro adensamento, evidenciado pelos valores mais elevados de densidade do solo

(1 .17  a  1.21kg/dm3),  pela queda na porosidade total (0.49 a 0.52m3/m3)  e

macroporosidade (0.11 a 0. 17m3/m3),  conforme evidenciado na Figura 3. O teor de

argila mais elevado e a consistência muito dura desses horizontes (BA e Bwl) são

indicativos que atestam o adensamento brando.

Os valores de 0.67 a 0.79 do coeficiente de aeração (Apêndice, ficha de

resultados analíticos) indicam que esses horizontes subsuperficiais, em especial o topo

do Bw, possuem um domínio de microporos sobre macroporos. A condição  de aeração

do solo, conforme critério adotado por Oliveira e Melo (1978), é considerada média no

horizonte A e média a fraca  no horizonte B.

Outro critério usual para avaliação do arejamento do solo é através do volume

de macroporos, que restringe a proliferação de raízes, considerado por Konhke (1968)



Figura 3 – Diagramas físico-volumétricos.
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e Baver et al. (1973) como sendo de 0.1m3/m3  ou menos. Nos tratamentos em tela, o

volume de macroporos do horizonte Bw varia de 0.11 a 0.1 9m3/m3  (Apêndice, ficha de

resultados analíticos), com valores  mais baixos no topo do Bw, indicando que a

macroporosidade está acima,  embora próxima, do limite considerado prejudicial à

aeração  das raízes.

4.1.4 Infiltração e  Condutividade Hidráulica

Essas terras apresentam elevadas taxas de infïltração (Konhke, 1968), com

valores estabilizados em torno de 1.00 a 1.20m/hora e lâmina acumulada de 2.40 a

2.85m no período de 2 horas  (Figura 4).

Os solos são muito porosos, ocorrendo domínio de micro sobre macroporos.

Embora em quantidade pouco elevada os macroporos são bastante grandes e contínuos,

o que permite uma rápida drenagem da água gravitacional.

Os resultados de condutividade hidráulica são também elevados, com valores

de 0.12 a 1.00m/hora (Tabela 5), no entanto, o elevado coeficiente de variação indica

baixa precisão nos resultados. A variação entre as repetições pode ser atribuida a: 1)

alteração na macroporosidade e na continuidade dos poros quando da coleta das

amostras (Smetten, 1986, citado por Paige e Hillel, 1993); e 2) variabilidade espacial

do solo (Nielsen et al., 1973; Lee et al., 1985; Mohonty et al., 1991; citados por Paige

e Hillel, 1993).



Figura 4 – Curvas de infiltração.
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TABELA 5 - Condutividade hidráulica (m/h

 HORIZONTE      PROFUNDIDADE
(cm

A

BA

Bwl

Bw2

0 - 5

20-25

45-50

90-95

150-155

EUC 0.5

1.039ª

0.118ª

0.553ª

0.363ª

0.213ª

PERFIS/TRATAMENI’OS

EUC 1.5 EUC 5.5

0.244b 0.797ª

0.175ª 0.170ª

0.434ª 0.178ª

0.344ª 0.182ª

0.320ª 0.138ªBw3

Médias seguidas da mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticas te pelo teste de Tukey, em nível de 5%
Desvio-padrão (S) = 0.218; Coeficiente de Variação (CV) = 60.1; Diferença Mínima Significativa (DMS) = 0.478 (5%)

FLOR

0.816ª

0.255ª

0.243ª

0.542ª

0. 142ª 

A variação nos resultados, ao longo dos perfis e entre os tratamentos, não

estão condizentes com as determinações analíticas e as características morfológicas

dos solos. Aspectos físico-hídricos importantes, como o ligeiro adensamento no topo do

horizonte BW (e a conseqüente redução da sua macroporosidade), não  são evidenciados

pelos resultados de condutividade hidráulica.

Embora os métodos utilizados para avaliação da infiltração e condutividade

hidráulica sejam um tanto empíricos, ao se analisarem também as demais

características dos solos como aspectos morfológicos, porosidade, atividade biológica,

mineralogia da argila, confirma-se que a permeabilidade desses solos é muito elevada.

Tendo em vista a não-ocorrência de chuvas torrenciais no período estudado e que os

locais dos tratamentos possuem relevo plano, pode-se afirmar que as taxas de queda de

chuvas foram inferiores às taxas de infiltração; não  ocorrendo portanto, run-off.



Fatores como a grande quantidade  de argila, seu  elevado grau de floculação -

que segundo Levy et al. (1993) também favorece  o  encrostamento superficial, a

redução na macroporosidade próximo à superfície, podem levar esses solos, se mal

manejados, a apresentarem redução nos valores de velocidade de infiltração.

4.2 Efeito da Cobertura Vegetal nas Condições Hídricas dos Solos

A flutuação  dos valores  de umidade do solo ocorre aproximadamente entre

os primeiros 95 a 120cm de profundidade, correspondendo à camada hidrologicamente

ativa. Observações  de campo confirmam  que o limite máximo  de profundidade efetiva

do sistema radicular das vegetações  em estudo coincidem com a referida profundidade

(inferior a 120cm).

A menor cobertura vegetal - verificada principalmente no EUC 0.5-

permite maior aporte de água ao solo, que, no período de chuvas mais intensas, pode

perder-se por percolação  profunda e/ou run-off. Elevadas perdas  de água  por

evaporação são verificadas nesse tratamento (EUC 0.5), resultando em ressecamento

das camadas superficiais do solo principalmente no período mais seco do ano.

Portando,  a cobertura vegetal protege o solo contra a degradação  e os

processos erosivos, assim como mantém uma maior estabilidade na umidade do solo,

evitando alterações no fluxo natural das água.

A seguir é discutido com maiores detalhes o comportamento da água do

solo, no período de estudo.
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4.2.1 Retenção de Umidade

Os tratamentos apresentam elevada capacidade de armazenamento de água,

com valores de umidade de 0.30 a 0.40m3/m3 a baixas tensões (0.006 a 0.010MPa) e de

0.25 a 0.30m3/m3  a tensões elevadas (1.5MPa), resultados esses condizentes com os

altos teores de argila e a elevada microporosidade dos solos. Os resultados analíticos

são apresentados no Apêndice.

A determinação da capacidade de campo in situ resulta em valores que melhor

se relacionam com a umidade retida nas tensões entre 0.006 e 0.0 10MPa, mostrando,

assim, um comportamento muito semelhante ao observado em solos de textura arenosa

(Apêndice - ficha de resultados analíticos - e Figura 5). Embora sem  respaldo teórico,

o potencial matricial de -0.010 a -0.006 MPa é o que mais  corresponde à capacidade

de campo para Latossolos de textura argilosa e muito  argilosa (Marcos, 1971; Freire,

1979; Medina e Oliveira, 1987; Reichardt, 1988; Andrade et al., 1991).

De acordo com as curvas características de umidade do tratamento EUC

5.5 (Figura 6), que possuem maior número de feituras a diferentes tensões, verifica-se

uma tendência das curvas à horizontalidade a partir da tensão de 0.20MPa. Assim,

pode-se concluir que 60 a 85% da água disponível encontram-se retidos a tensões

inferiores a 0.20MPa, indicando limitada disponibilidade de água para as plantas sob

tensões superiores a esse valor. Corrêa (1984) encontrou resultados semelhantes,

pesquisando as características físico-hídricas do solo Latossolo Amarelo textura muito

argilosa.

Os resultados de umidade obtidos para capacidade de campo (CC) in situ e

ponto de murchamento permanente (PMP), este considerado como sendo relativo à

tensão de 1.5MPa (tabelas 6 e 7), indicam disponibilidade máxima (CC - PMP)



Figura 5 – Depleção da água no solo em bacia coberta com lona plástica.



Figura 6 – Curvas características de umidade.
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de 0.07 a 0. 10m3/m3,  distribuídos de forma relativamente homogênea ao longo do

perfil. Podem-se observar também semelhanças entre os tratamentos no tocante à

retenção  de umidade, uma vez que os resultados obtidos não apresentam diferença

estatística entre si. Esses valores de água disponível indicam baixa retenção, segundo

Hall et al. (1977; citados  por Greenland, 1981), que adotam o limite máximo  de 0.10

m3/m3  para essa classe, enquanto Kohnke (1968) considera  regular  (0. 10m3/m3)  a baixa

(0.05 m3/m3).

Assim, de acordo com os resultados obtidos até aqui, pode-se concluir pela

grande homogeneidade de características relacionadas ao movimento e retenção de água

nos solos das diferentes coberturas vegetais.

4.2.2 Monitoramento  da Água no Solo

Diante da complexidade que envolve o cálculo do balanço hídrico in situ e a

exigüidade de tempo para se realizar um trabalho que considere todas as variáveis

pertinentes, o monitoramento aqui executado deve ser visto como indicativo de perda

de água dos solos em diferentes coberturas vegetais, no período de deficiência hídrica

do solo (ver Figura 2).

O método utilizado para determinação da umidade do solo (gravimétrico) é,

segundo Corrêa e Rossetti (1984), o mais antigo, mais preciso e considerado o método

padrão  universal.

A amostragem para a determinação  da umidade tendo sido pontual, já que os

intervalos de coleta  foram de 14 dias, não refletem a totalidade da movimentação  da

água  no solo (Tabela 8).
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A partir da análise do gráfico de armazenamento de água, na seção de controle

de 0 a 165cm de profundidade (Figura 7), e da apreciação dos índices de precipitação

(Tabela 9), destacam-se os seguintes aspectos:

No espaço de tempo estudado, constata-se que ocorrem quatro meses de

estiagem, compreendidos entre o início de maio e o começo de setembro, com

precipitações pluviométricas de 10 a 20mm/mês. A não-reposição da água retirada do

solo, pelo processo de evapotranspiração, resulta na redução da reserva de umidade do

solo, que se toma mais crítica nos meses de julho e agosto.

Nas medições efetuadas entre 07.07 e 01.09.1993, considerado como período

de seca edafológica, os estoques de umidade foram de 0.455 a 0.480m/165cm de solo,

o que representa cerca de menos de 20% da água disponível para as plantas, indicando

que a água do solo está retida a tensoões elevadas (acima de 0.3MPa) e que

provavelmente as culturas estão sofrendo deficiência hídrica (Reichardt, 1990).

O primeiro e o terceiro quadrimestres do ano são os mais chuvosos, com

índices pluviométricos em tomo de 90 a 250mm/mês. Observa-se certa inconstância

nas precipitações registradas no último quadrimestre (com índices de 90 a

140mm/mês), refletindo em grande oscilação  nos valores de armazenamento  da água do

solo, que variam entre 15 e 80% da  água disponível para as plantas. Isso demonstra

que parte da  demanda  hídrica  da vegetação não é suprida em certas ocasiões.

A estreita faixa de variação no armazenamento de água desses solos  (de 0.455

a 0.550m/l65cm de solo), ao longo  da pesquisa, confirma os resultados de retenção de

umidade obtidos no campo e laboratório, que  indicam baixa a regular capacidade de

retenção  de umidade para as plantas.



Figura 7 – Armazenamento de água no solo (0 a 165 cm) e índices de precipitação, 1993.
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Tabela 9 - Índices de precipipação (mm), 1993.

M ê s Dia Valor Mês Dia Valor
11.8
0 . 6
0 . 8
7 . 6
9 . 4
2 . 8

19.6
0 . 4
3 . 6
5 . 8
7 . 0

10.8
4 . 4
3 . 6
1.0

5 2 . 4
7 3 . 8
8 1.0
9 4 . 4

13 9 . 8
J 14 18.2
A 15 0 . 6        
N 16 1.2               B
E 18 1.0               R 
I 19 2 2 . 8
R 20 3.3
O 21 2 . 8

24 4 . 8
25 4 . 2
30 0 . 6

1
2
3
4
5
6

A 9
15 12

I 17
L 20

21
26
27
29

31 10.6 30 2 . 8
Total 9 1 . 5 Total 9 2 . 0

6 2 1 . 0 1 14.2
7 5.0 2 1.4
8 2 8 . 6 M 3 4 . 8
9 1.8 A 6 1.2

10 4 . 8  I  21 6 . 4
11  0 . 6  O 22 1.0

F 12 0 . 8 23 3 . 4
E 13 3 . 4 Total 3 2 . 4
V 14 15.8 J 1 1.8
E 16 3 . 0 U 21 4 . 4
R 17 4 . 0  N 22 4 . 2
E 18 3 5 . 0 Total 10.4
I 19 16.8 J 9 13.0
R 24 1.8 U 28 2 . 0
O 25 5 2 . 4  L Total 15.0

26 10.6 A 3 6 . 4
27 16.4 G 31 13.2
28 4 5 . 6

Total 2 6 7 . 4
1 13.2
2 3 3 . 2
4 5.6
5 5 2 . 6
6 1.0

12 0 . 8
M 13 1.2
A 15 10.0

Ç                             18             5 . 0
O 20 15.6

21 4 . 6
22 5.0
26 2 2 . 8
28 2 1 . 0
30 2 0 . 4

Total 2 3 2 . 2

O
S

Total 19.6
4 1 1 . 4

E 9 2 3 . 8
T 12 2 4 . 0
E 14 0 . 6
M 25 5 4 . 4
B 29 2 3 . 8
R 30 3 . 2
O Total 1 4 1 . 2
O 15 1.0

R                                        17                                  20.1                           U 19 1.8
T 23 5 . 0
U 26 2 1 . 2
B 29 4 2 . 0
R Total 7 1 . 0
O

Mês Dia Valor
N 6 0 . 5
O 10 1.4
V 13 2 2 . 0
E 17 2 9 . 0
M 20 4 7 . 0
B 23 1.0
R 26 0 . 4
O 28 1.0

Total 102.3
5 2 4 . 8
8 0 . 4

11  9 . 6
D 14 15.0
E 17 7 . 6
Z 19 7 . 8
E 22 19.6
M 23 4 . 4
B 24 5 7 . 8
R 26 4 1 . 6
O 27 4 3 . 4

30 0 . 6
Total 2 3 2 . 6

TOTAL ANUAL 1307 .6
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O menor  estoque  de água  do solo sob o tratamento FLOR,  ao longo do peíodo

de monitoramento (19.05 a 21.12.1993), parece  indicar que ocorre uma substancial

retenção de água de chuva pelo dossel e serrapilheira e/ou esse tratamento consome

mais água do que os demais, evidenciando uma evapotranspiração mais elevada nos

períodos de deficiência  hídrica do solo.

Na literatura são feitas algumas citações (Lima e Freire, 1976; Lima e

Reichardt, 1977; Lima, 1984; Lima et al., 1984; Smith et al., 1974, citado por Lima et

al., 1990; Lima, 1993) do menor consumo de água pelo eucalipto no período seco do

ano, em relação  a outras coberturas vegetais.

O tratamento EUC 0.5 apresentou grande variação no armazenamento de água,

observando-se que no período chuvoso a umidade do solo sob essa cobertura vegetal

foi mais elevada que nas demais. Isso provavelmente se deve à reduzida perda de

umidade por transpiração, já que seu dossel  apresenta o menor volume  de vegetação  e,

conseqüentemente, menor retenção  pelo  dossel.

A reduzida umidade do solo no tratamento EUC 0.5 no período de seca

edafológica, comparável ao tratamento FLOR, parece relacionada à menor proteção do

terreno  contra a insolação  e os ventos, resultando em elevadas perdas  de umidade

devido aos processos  evaporativos.

No período de seca edafológica, o tratamento EUC 1.5 possui o maior estoque

de água no solo. Parece que a combinação entre uma razoável cobertura do solo,

bastante  superior à do tratamento EUC 0.5, e o volume de vegetação, expressivamente

inferior aos tratamentos EUC 5.5 e FLOR, resultam em menor perda  de umidade em

relação  às demais coberturas.
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O tratamento EUC 5.5 apresenta valores intermediários de estoque de umidade

ao longo do período de monitoramento. Essa cobertura parece não ser tão eficiente

quanto a floresta  na retirada da água  do solo.

A seguir, são apresentados e discutidos as curvas de umidade do solo e índices

de precipitação de cada camada amostrada, nas  profundidades de 0-5cm, 20-25cm,

45-50cm,  65-70cm,  90-95cm,  120-125cm  e 150-155cm.

Monitoramento da umidade do solo a 0-5cm de profundidade (Figura 8)

A maioria dos resultados de umidade do solo encontram-se abaixo do valor

determinado a   1.5MPa, inclusive nos períodos de maiores precipitações. Embora o

conceito  de ponto  de marcha  permanente (PMP) apresente muitas limitações,  esses

resultados indicam que a água disponível é praticamente inexistente nessas ocasiões

(na seção 0-5cm).

Ocorre grande oscilação,  no teor  de umidade do EUC 0.5, quando confrontado

com as coberturas restantes,  principalmente FLOR e EUC 5.5. Estes funcionam como

um buffer na estabilização da umidade do solo.

Verifica-se um comportamento antagônico entre o EUC 0.5 e FLOR. No

período de estiagem, o solo sob floresta  apresenta-se mais úmido,  e mais seco no

período de chuvas,  ocorrendo o inverso  com o EUC 0.5. A elevada estabilidade nos

valores de água do solo verificados na floresta tem reflexos positivos, tais como:

conteudo de umidade mais elevado nos períodos secos, maior capacidade de absorção

de água pelo solo nos períodos chuvosos, valores de temperatura do solo mais amenos,

redução na decomposição da matéria orgânica, aumento na população de minhocas etc.



Figura 8 – Curvas de umidade do solo (0 - 5 cm) e índices de precipitação, 1993.
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Os resultados demonstram que a umidade da camada superficial do solo está

em consonância com a cobertura do terreno,  indicando a estreita relação  existente entre

a perda  de umidade pelos processos  evaporativos e a exposição  da terra.

Monitoramento de umidade a 20-25cm de profundidade (Figura 9)

No período de seca edafológica, observa-se que os tratamentos EUC 1.5, EUC

5.5 e FLOR apresentam teores de umidade bastante próximos; em contrapartida, o solo

sob o EUC 0.5 encontra-se mais seco. Esse fato provavelmente se deve à perda

adicional de água por ascensão capilar, que é incrementada pela maior exposição da

superfície do terreno aos efeitos do clima.

No período de chuvas, as curvas se confundem, em certas ocasiões, mas há

uma certa predominância de valores mais elevados de umidade para os tratamentos

EUC 5.5 e FLOR em relação às coberturas EUC 0.5 e EUC 1.5. Esse fato levanta a

suspeita de que essas últimas coberturas absorvam, relativamente, maior quantidade de

umidade na profundidade  de 20-25cm.

Monitoramento da umidade do solo a 45-50cm de profundidade (Figura 10)

No período de estiagem, o solo  sob EUC 1.5 se mantém ligeiramente mais

úmido, enquanto FLOR apresenta-se mais seco. Embora próximos, os resultados

refletem o efeito de evapotranspiração mais elevada nos tratamentos que possuem os

maiores dosséis. A cobertura de EUC 0.5 apresenta umidade intermediária,

evidenciando a menor perda de àgua por ascensão capilar (devido à evaporação da

superfície do solo), como verificado na profundidade de 20-25cm.

Na época chuvosa, o solo sob EUC 0.5 apresenta-se mais úmido, contrapondo-

se com os valores mais baixos verificados no tratamento FLOR (estes encontram-se

muito próximos ao EUC 1.5 e EUC 5.5).



Figura 9 – Curvas de umidade do solo (20 - 25 cm) e índices de precipitação, 1993.



Figura 10 – Curvas de umidade do solo (45 - 50 cm) e índices de precipitação, 1993.



Tomando-se a área de floresta  como referência, a grande similaridade nos

teores de umidade do solo nos tratamentos EUC 1.5, EUC 5.5 e FLOR, verificados no

período chuvoso, sugere que o sistema radicular dessas culturas (EUC 1.5 e 5.5)

absorva, proporcionalmente, maior quantidade de água nessa  camada (as observações

de campo relativas ao desenvolvimento do sistema radicular estão em consonância com

a presente colocação).

Monitoramento da umidade do solo a 65-70cm de profundidade (Figura 11)

Os resultados das medições  de umidade assemelham-se aos obtidos na

profundidade de 45-50cm. Ressalva se faça ao tratamento EUC 1.5, durante o período

chuvoso, que se apresenta com teor  de umidade ligeiramente inferior ao tratamento

EUC 0.5 e superior aos demais.  Em decorrência, estima-se que os tratamentos EUC 5.5

e FLOR consumam  proporcionalmente mais água  que as coberturas restantes, na seção

de 65-70cm  de profundidade.

Monitoramento da umidade do solo a 90-95cm de profundidade (Figura 12)

Ao longo do experimento observa-se, de forma bastante nítida, o menor

armazenamento de água no tratamento FLOR, seguido por EUC  5.5, EUC 1.5 e EUC

0.5, respectivamente, guardando estreita relação  entre o volume da vegetação  e a

umidade do solo.

Os valores de umidade em FLOR e EUC 5.5 são inferiores aos demais e estão

bastante próximos entre si, indicando elevado consumo de água dessas coberturas

nessa profundidade. A presente afïrmação  é endossada pelos registros de campo, nos

quais verificou-se elevado  volume de raízes nessa seção.



Figura 11 – Curvas de umidade do solo (65 - 70 cm) e índices de precipitação, 1993.



Figura 12 – Curvas de umidade do solo (90 - 95 cm) e índices de precipitação, 1993.
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Na metade final do período de estiagem, referente aos meses de  julho e agosto,

a umidade do solo é inferior a 30% da água disponível, refletindo uma situação de

reduzida disponibilidade hídrica. Nesse período as curvas apresentadas sugerem uma

menor  retirada  de umidade  do solo pela cobertura EUC 5.5 em  relação a  FLOR.

Monitoramento da umidade do solo a 120-125cm de profundidade (Figura 13)

A partir do mês de julho, observa-se que os resultados da umidade do solo

estão muito próximos entre si, exceto para as três últimas leituras (nos meses de

novembro e dezembro) no tratamento EUC 0.5, caracterizando uma situação de

reduzida atividade hidrológica (Lima, 1993). Esses  resultados estão condizentes com

os encontrados por Lima e Reichardt (1977) e Samraj et al. (1988).

Embora os teores de água estejam próximos, ocorre predomínio de valores

mais baixos no tratamento FLOR, ao longo do período de monitoramento, indicando

que essa cobertura mantém o solo mais seco nessa seção de controle.

O tratamento EUC 0.5 apresenta resultados de umidade mais elevados  nos

meses iniciais e finais do experimento, indicando menor retenção pela vegetação (e

serrapilheira) e/ou menor consumo nas camadas superiores do solo.

Monitoramento da umidade do solo a 150-155cm de profundidade (Figura 14)

Pode-se afirmar, à grosso modo, que a perda de água por percolação profunda

na seção de controle de 0 a 165cm de profundidade ocorreu até a amostragem do dia 23

de junho, para os tratamentos FLOR, EUC 1.5 e EUC 5.5. Já o EUC 0.5 apresentou

perda de água em profundidade até a coleta de 21 de julho e, a partir de 10 de

novembro, indicando, como é de se esperar, menor retenção de água pela vegetação

desse tratamento, resultando em maior  aporte  de água  ao solo.



Figura 13 – Curvas de umidade do solo (120 - 125 cm) e índices de precipitação, 1993.



Figura 14 – Curvas de umidade do solo (150 - 155 cm) e índices de precipitação, 1993.
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A partir do momento em que a perda de água por percolação profunda

encontra-se bastante  reduzida, observa-se que os valores  de umidade são estáveis  e

muito próximos entre si, representando cerca de menos de 20% de água disponível, o

que evidencia condição  de reduzida disponibilidade hídrica.

Assim como comentado na seção de 120-125cm (Figura 13), verifica-se que

essa camada é hidrologicamente pouco ativa, isto é, não apresenta grandes oscilações

nos teores de umidade ao longo do tempo. Lima e Reichardt (1977) e Samraj et al.

(1988) chegaram a resultados similares.

Embora com resultados próximos, o tratamento FLOR apresenta valores de

umidade inferiores, caracterizando maior eficiência  na absorção de água.



5.

5.1

CONCLUSÕES

Características Físico-Hídricas

Os solos das quatro área de estudo apresentam grande similaridade em termos

de características físico-hídricas, permitindo destacar a influência das diversas

coberturas vegetais na análise comparativa dos resultados de monitoramento da

umidade.

O topo do horizonte Bw representado pelos horizontes BA e Bwl apresenta

ligeiro adensamento, evidenciado pelos valores mais elevados de densidade aparente e

redução na porosidade total, em detrimento da macroporosidade. Observa-se, ainda,

consistência muito dura e teor de argila mais elevado, refletindo a migração de

colóides  (cerosidade).

A elevada permeabilidade e a reduzida capacidade de água disponível dos

solos (Latossolos), embora muito argilosos, evidenciam comportamento semelhante ao

observado em solos de textura arenosa.

5.2 Dinâmica da Água no Solo

Os menores valores  de armazenamento de água  no solo (na seção de 0 a

165cm) são verificados no tratamento FLOR, ao longo  do período de estudo, assim
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como os mais reduzidos teores de água no solo, nas profundidades de 45-50cm, 65-

70cm, 90-95cm, 120-125cm e 150-155cm. Portanto, essa vegetação manteve o solo

mais seco que as demais  durante o período da pesquisa, o que evidencia que a

evapotranspiração desse dossel é mais elevada que a dos demais,  no período de

deficiência hídrica do solo (maio  a dezembro).

A maioria das medidas de teor  de água  na camada superficial  do solo situa-se

abaixo da umidade retida a 1.5MPa,  principalmente no tratamento EUC 0.5 durante o

período de estiagem. Esse fato  evidencia grande perda  de umidade por evaporação,

ocasionando ressecamento superficial do solo, que conduz a um déficit hídrico para as

culturas   nessas ocasiões.

Observa-se maior perda de água por evaporação do solo no tratamento EUC

0.5, com acentuada influência do processo de ascensão capilar na retirada de umidade

das camada profundas, resultando em um estoque  de umidade similar ao tratamento

FLOR nos meses mais secos, de julho e agosto, na seção de controle de 0 a 165cm.

Nas profundidades de 120-125 e 150-l 55cm, ocorre reduzida oscilação  na

umidade do solo, com valores  muito próximos entre si, indicando serem camadas

hidrologicamente pouco  ativas. O teor  de água  na seção de 150-155cm  é reduzido,

representando menos de 20% da água  disponível.

Os tratamentos FLOR e EUC 5.5 funcionam como um buffer, evitando grandes

oscilações no teor de água ao longo do perfil. Em contrapartida, o tratamento EUC 0.5,

devido ao reduzido porte da vegetação e restrita cobertura no terreno, apresenta

grandes variações  da umidade do solo,  evidenciada em todas as seções estudadas.

Em decorrência dos menores valores  de umidade verificados  no tratamento

FLOR,  exceto nas camadas de 0-5 e 20-25cm,   onde  supostamente os processos
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evaporativos são mais atuantes, essa cobertura serve de referência na avaliação

qualitativa do consumo de água. No período de chuvas, observa-se que as maiores

demandas ocorrem até 20-25cm, 45-50cm e 90-95cm, para os tratamentos EUC 0.5,

EUC 1.5 e EUC 5.5, respectivamente, indicando serem as seções de maior perda de

umidade em cada tratamento. As observações do sistema radicular in situ confirmam

esses valores  de profimdidade efetiva das raízes do eucalipto.

Pelo exposto, conclui-se que no período da pesquisa de campo (19.05 a

21.12.1993), na  seção  de controle estudada (0 a 165cm), não houve efeito negativo

advindo da vegetação adulta de Eucalyptus  urophylla (EUC 1.5 e EUC 5.5) sobre o

regime de água do solo, quando confrontado com a área de vegetação de floresta

degradada (FLOR).
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Descrições morfológicas dos perfis de solos e resultados analíticos
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PERFIL: EUC  0.5

CLASSIFICAÇÃO: Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico A moderado textura muito argilosa
LOCALIZAÇÃO: Fazenda Itabaiana; km 1.398 da BR 010-MA; 5º03’53”S e 47º36’40”WGr
SITUAÇÃO E DECLIVE: Área plana alta 0 - 2%
RELEVO LOCAL: Plano
ALTITUDE: 400 a 410m
FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Coberturas detrítica e laterítica
PERÍODO:  Tércio-quaternário
MATERIAL ORIGINÁRIO: Sedimentos argilosos  retrabalhados 
EROSÃO:  Não-aparente
DRENAGEM: Bem drenado
PEDREGOSIDADE: Ausente
ROCHOSIDADE: Ausente
VEGETAÇÃO E USO ATUAL: Floresta equatorial subperenifólia - cultura de E. urophyllla, plantado em

janeiro de 1993.
DESCRITO POR: J.F. Lumbreras
DATA: 01/02/1993

A 00-08cm,bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); muito argiloso; moderada a forte, pequena e média,
granular e blocos subangulares; muito friável, muito plástico e muito pegajoso; poros comuns,
pequenos e médios; raízes comuns, finas e médias; transição plana e clara.

BA 08 - 43cm, bruno-forte (75YR 5/8, úmido); muito argiloso; forte, muito pequena, blocos augulares e
subangulares; cerosidade comum, fraca; friável, muito plástico e muito pegajoso; poros comuns,
pequenos  e médios; raízes poucas, finas e médias; transição plana e gradual.

Bw1 43 - 0cm, amarelo-avermelhado (75YR 6/6, úmido); muito argiloso, moderada, muito pequena e
pequena, blocos angulares e subangulares; cerosidade pouca a comum, fraca; friável, muito
plástico e muito pegajoso; poros comuns, pequenos e médios; raízes poucas, finas e médias;
transição plana e gradual.

Bw2 90 - 130cm, amarelo-avermelhado  (75YR 6/8, úmido); muito argiloso; fraca a moderada, muito
pequena e pequena, blocos angulares e subangulares; cerosidade pouca, fraca; friável, muito
plástico e muito pegajoso; poros comuns, pequenos e médios; raízes poucas, finas e médias;
transição plana e gradual.

Bw3 130 - 185+cm,  amarelo-avermelhado (7.5YR  6/8, úmido); muito  argiloso; fraca, pequena  granular,
friável, muito plástico e muito pegajoso; poros comuns a muitos, pequenos e médios; raízes
poucas,  finas.

TRADAGEM 2

185 - 240 cm, bruno-forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

240 - 335 cm, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

OBSERVAÇÕES: Poucos bolsões de material arredondado, de cor amarelo-avermelhada (5YR 6/6), até 90
cm de profundidade.
Muita atividade biológica até 90cm de profundidade (termitas, formigas, crotovinas).
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PERFIL: EUC 1.5

CLASSIFICAÇÃO: Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico A moderado textura muito argilosa
LOCALIZAÇÃO:  Fazenda Itabaiana; km 1.398 da BR 010-MA; 5º04’27”S e 47º34’32”WGr
SITUAÇÃO E DECLIVE: Área plana alta, 0 - 2%
RELEVO  LOCAL: Plano
ALTITUDE: 400a410m
FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Coberturas detrítica e laterítica
PERÍODO: Tércio-quartenário
MATERIAL ORIGlNÁRIO: Sedimentos argilosos retrabalhados
EROSÃO: Nilo-aparente
DRENAGEM: Bem drenado
PEDREGOSIDADE: Ausente
ROCHOSIDADE:  Ausente
VEGETAÇÃO E USO ATUAL: Floresta equatorial subperenifólia - cultura de E. urophyllla, plantado em

março  de 1992.
DESCRlTO POR J.F. Lumbreras
DATA: 01/02/1993

A  00 - 10cm, bruno-amarelado (10YR 5 /4, úmido); muito argiloso; moderada a forte, pequena e
média, granular e blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso; poros comuns,
pequenos e médios; raízes comuns, finas e médias; transição plana e clara.

BA 10 - 45cm,   bruno-forte  (7.5YR 5/6,     úmido);   muito  argiloso;  modemrada   a   forte,   muito   pequena  e
pequena, blocos angulares e subangulares; cerosidade pouca a comum, fraca; friável, muito
plástico e  muito  pegajoso; poros comuns, pequenos e médios; raízes comuns, finas e médias;
transição  plana e gradual.

Bwl     45 - 87cm, bruno-forte (7.5YR 5/8, úmido); muito   argiloso;  moderada  a   forte, muito pequena e
pequena, blocos angulares e subangulares; cerosidade pouco a comum, fraca; friável, muito
plástico e muito pegajoso; poros comuns, pequenos e médios; raízes comuns, finas e médias;
transição plana e gradual.

Bw2     87 - 135cm, vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido);  muito argiloso; moderada, muito pequena e
pequena, blocos angulares e subangulares; cerosidade pouca, fraca; friável, muito plástico e
muito pegajoso; poros comuns, pequenos e médios; raízes comuns, finas e médias; transição
plana e gradual.

Bw3 135 - 190cm, amarelo-avermelhado (7.5YR 6/8, úmido); muito argiloso; fraca a moderada, muito
pequena e pequena, granular e blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso;
poros comuns, pequenos e médios; raízes poucas, finas.

TRADAGEM:

190 - 240cm, amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/6, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

240 - 340cm, bruno-forte (7,5 YR 5/6,   úmido muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

OBSERVAÇÕES: Poucos aglomerados de material rico em ferro, com formato arredondado, até 87cm de
profundidade.
O  sistema radicular da cultura de eucalipto apresenta profundidade efetiva de 30cm,
ocorrendo aida bastantes raízes até 60cm; a pivotante atinge pouco mais de 110cm de
profundidade.
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PERFIL: EUC 5.5

CLASSIFICAÇÃO:  Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico A moderado textura muito argilosa
LOCALIZAÇÃO: Fazenda Itabaiana; km 1.398 da BR 010-MA 5º04’14”s e 47º35’28”WGr
SITUAÇÃO E DECLIVE: Área plana alta, 0 - 2%
RELEVO   LOCAL: Plano
ALTITUDE:  400 a 410m
FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Coberturas detrítica e laterítica
PERÍODO: Tércio-quaternário
MATERIAL ORIGINÁRIO: Sedimentos argilosos  retrabalhados
EROSÃO:  Não-aparente
DRENAGEM: Bem drenado
PEDREGOSIDADE:  Ausente
ROCHOSIDADE: Ausente
VEGETAÇÃO E USO ATUAL: Floresta equatorial subperenifólia - cultura de E. urophylla, plantado em

janeiro de 1988.
DESCRlTO  POR: J.F. Lumbreras
DATA: 01/02/1993

A  00 - 16cm, Bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); muito  argiloso; moderada a forte, pequena e
média, granular e blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso; poros comuns,
pequenos e médios; raízes comuns, finas e médias; transição plana e Clara;

BA 16 - 43cm, amarelo-avermelhado (7.5YR 6/6, úmido); muito argiloso; moderada a forte, muito
pequena e pequena blocos   angulares   e  subangulares; cerosidade pouca  a comum,  fraca; friável
a firme, muito plástico e muito pegajoso; poros comus, pequenos e médios; raízes poucas, finas
e médias;  transição plana e gradual.

Bwl 43-86cm,  vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); muito argiloso; moderada, muito pequena e
pequena,  blocos angulares e  subangulares; pouca   cerosidade, fraca, friável a firme, muito
plástico e muito pegajoso; poros comuns, pequenos e médios;  raízes poucas,  finas e médias;
transição plana e gradual.

BW2 86 - 129cm, bruno-forte (7.5YR 5/8, úmido); muito   argiloso; moderada,  muito   pequena e pequena
blocos angulares e subangulares;  friável  a  firme,  muito plástico e muito pegajoso; poros
comuns, pequenos e médios; raízes poucas, finas; transição plana e gradual.

Bw3 129 - 175+cq  amarelo-avermelhado (7.5YR 6/8, úmido); muito argiloso; moderada, muito pequena
e  pequena granular e  blocos subangulares; friável  a firme, muito   plástico  e muito pegajoso;
poros comuns, pequenos e médios;  raízes poucas   finas.

TRADAGEM:

175-230cm, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

230-320cm, bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

OBSERVAÇÕES: O  sistema radicular do eucalipto apresenta profundidade  efetiva em tomo de 60cm,
embora ocorra ainda um tanto de raízes até 120cm; a pivotante alcança pouco mais de 200cm de
profundidade.
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PERFIL: FLOR

CLASSIFICAÇÃO: Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico A moderado textura muito argilosa
LOCALIZAÇÃO: Fazenda Itabaiana; km 1.398 da BR 010-MA 5º04’36”S e 47º34’35"WGr
SITUAÇÃO E DECLIVE: Área plana alta 0 - 2%
RELEVO LOCAL: Plano
ALTITUDE: 400 a 410m
FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Coberturas detrítica e laterítica
PERÍODO: Tércio-quartenário
MATERIAL ORIGINÁRIO: Sedimentos argilosos retrabalhados
EROSÃO: Não-aparente
DRENAGEM:  Bemdrenado
PEDREGOSIDADE:  Ausente
ROCHOSIDADE: Ausente
VEGETAÇÃO  E USO ATUAL: Floresta equatorial subperenifólia - floresta degradada
DESCRITO POR J.F. Lumbreras
DATA: 01/02/1993

A

BA

Bwl

Bw2

Bw3

00-12cm, bruno-escuro  (10YR 4/3,   úmido); muito argiloso; forte, pequena e média granular e
blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso; poros comuns, pequenos e
médios;  raízes abundantes, finas e médias; transição plana e clara.

12 - 46cm, bruno-forte (75YR 5/6,   úmido); muito argiloso; forte, muito pequena e pequena, blocos
angulares e subangulares; cerosidade comum,  fraca;   friável muito plástico e muito pegajoso;
poros comuns, pequenos e médios raízes abundantes, finas e médias; transição  plana e gradual.

46 - 87cm, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); muito argiloso; moderada a forte, muito
pequena e pequena blocos  angulares e subangulares; pouca cerosidade, fraca friável, muito
plástico e muito pegajoso; poros comuns, pequenos e  médios; raízes  abundantes, finas e médias; 
transição plana e gradual.

87 - 132cm, amarelo-avermelhado (75YR 6/8, úmido);  muito argiloso;  moderada,  muito pequena e
pequena, blocos angulares e subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso; poros
comuns,  pequenos e médios; raízes abundantes, finas e médias; transição plana e gradual.

132 - 175cm, amarelo-avermelhado (7.5YR 6/8, úmido); muito argiloso; fraca a moderada, muito
pequena e pequena, granular e blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso;
poros comuns e médios;  raízes  comuns, finas e médias.

TRADAGEM:

175 - 210cm, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

210 - 310cm, bruno-forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argiloso; muito plástico e muito pegajoso.

OBSERVAÇÕES:  Muita  atividade biológica  até   87cm de  profundidade (termitas, formigas, crotovinas). O
sistema radicular da floresta apresenta-se  bastante  desenvolvido por todo o perfil.




