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o PROJElO LBA

O Experimento em Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA) é um programa de pesquisa
multinacional e interdisciplinar liderado pelo Brasil, que tem como objetivo o entendimento das alterações
nos ciclos da água, de carbono e de nutrientes, bem como dos balanços de energia solar, em função das
modificações verificadas na cobertura vegetal da região. Esse projeto estuda os relacionamentos entre o
clima, o solo, os gases atmosféricos e os impactos do uso da terra na Amazônia. E, ainda, a interação dos
processos entre o ciclo biogeoquímico amazônico e a biosfera terrestre, além do ciclo hidrológico.

Na Hidrologia se consideram questões relativas à quantidade e qualidade de água na bacia amazônica.
Os reservatórios e fluxos de água, os controles no movimento da água em solos e rios e o transporte
associado de constituintes são determinados para um conjunto de sítios representando uma gama de
intensidades de usos da terra. Microbacias (desmatadas ou não) foram instrumentadas para que fossem
realizadas as medidas de alta resolução temporal, de descarga, precipitação, evaporação, interceptação,
armazenamento de água do solo, fuga de água subterrânea, transporte de nutrientes e sedimentos. Os
dados melhoram os modelos hidrometeorológicos nas respostas do escoamento do rio Amazonas e de
seus tributários às mudanças de clima e de usos da terra. Os controles no movimento de materiais da
terra firme até os rios, através das zonas ripárias, são estudados em pequenas bacias hidrológicas.
Modelos de balanço de nutrientes em bacias maiores integram os resultados do trabalho de campo em
pequenas bacias com modelos biogeoquímicos de rios de maior ordem existentes e modelos hidrológicos
novos e existentes de propagação da onda de cheia. Mudanças dos usos da terra e da cobertura vegetal
nativa ou cultivos agrícolas e regeneração subseqüente são quantificadas e relacionadas a causas físicas
e socioeconômicas. Estudos de desmatamento e alteração de florestas, em escala amazônica, são
realizados utilizando-se dados de satélite e de levantamentos de censos estatísticos. Estudos de caso
são realizados para ilustrar de que modo as mudanças dos usos da terra afetam a cobertura vegetal. As
duas questões centrais do LBA são compreender como funciona a Amazônia como um sistema regional
e como mudanças de uso da terra e do clima podem afetar este funcionamento. A concepção do programa
preocupou-se em reconhecer os padrões e processos de mudanças de cobertura e uso da terra e formular
cenários que incorporem a diversidade e a complexidade destas mudanças, para melhor definir as
condições sob as quais os sistemas amazônicos deverão operar. Ao mesmo tempo, mudanças climáticas
e ambientais têm efeito sobre o uso sustentável dos recursos e, de uma forma geral, sobre as
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populações. Foi neste contexto que a questão das dimensões humanas se incluiu, para investigar quais
e como diferentes fatores humanos podem condicionar os processos de transformação da Amazônia e
compreender como o homem pode sofrer ou adaptar-se a impactos de mudanças no clima ou nos
ecossistemas (AVISSAR; NOBRE, 2002; GASH et aI., 2004).

o EXPERIMENTO ESECAFLOR

No âmbito do LBA há diversos estudos simultâneos em desenvolvimento. Um dos experimentos
realizados na Floresta Nacional de Caxiuanã é o ESECAFLOR- "O Impacto da Seca Prolongada nos Fluxos
de Água e Dióxido de Carbono em uma Floresta Tropical Amazônica".

O experimento ESECAFLORconsiste na indução de um período de seca na floresta para avaliar o seu
impacto nos fluxos de água e dióxido de carbono em uma área de floresta tropical amazônica, investigando
a influência da exclusão de água no solo sobre o ciclo da floresta e as alterações provocadas pelo evento
(MEIR et al., 2002; 2003), que seria como a simulação de um evento de EI Nino, que provoca seca anômala
em determinadas áreas na Amazônia. A ocorrência de estresse hídrico em florestas tropicais causa alterações
ainda pouco conhecidas em todo o ecossistema (NEPSTADet al., 2002; FERREIRADA COSTAet al., 2003b).

A estrutura física do ESECAFLORé composta por duas parcelas (A e B) de 1 ha cada uma, localizadas a
cerca de 800 m de distância da sede da estação Científica Ferreira Penna (ECFPn). A parcela A é usada
como referência para os experimentos realizados na parcela B, na qual se fez a exclusão de,
aproximadamente, 98% da água da chuva (ressalta-se haver uma distância de 20 m entre as parcelas).
Estas áreas foram delimitadas por trincheiras de 0,5 m de largura cavadas com profundidade variando
de 0,5 a 1,5 m para facilitar a drenagem da chuva. A trincheira da parcela B foi revestida com lona plástica
preta (Figura ia) para minimizar a infiltração lateral e, na parcela A, não foi instalado este revestimento.

A montagem da estrutura do experimento ESECAFLORfoi iniciada no primeiro semestre do ano de
2000. Uma grande equipe de operários atuou na primeira fase da construção da cobertura.
Primeiramente, foram montadas duas torres metálicas com 30 m de altura cada uma, em ambas as
parcelas do experimento. Posteriormente, as obras da estrutura de madeira montada para suportar as
calhas e os painéis demandaram um enorme esforço de todos. Durante meses, os operários se
empenharam em criar uma verdadeira rede de suportes de madeira paralelos, a uma distância de 5 m
entre cada linha de suporte com 100 m de comprimento, ligando uma lateral à outra da parcela B. Em
seguida, à conclusão das calhas, foram iniciadas a fabricação dos painéis com estruturas de madeira e
revestidos de plástico transparente, que formariam a cobertura da parcela propriamente dita. Somente
quando todos os cerca de 6.000 painéis já estavam confeccionados, foi, então, realizado o fechamento
da cobertura completa, em meados do mês de novembro de 2001, dando início ao período de exclusão
da chuva, que a partir de então não mais atingiria, em sua totalidade, o solo da floresta.

Para cobertura da parcela B foram utilizados, aproximadamente, 6.000 painéis com estrutura de madeira
e revestimento plástico transparente, instalados a uma altura variando de 1,5 a 4 m acima do solo
(Figura lb). Estes painéis têm largura em torno de 0,5 m e comprimento aproximado de 3 rn, oscilando
de acordo com o local e permitem também a passagem entre eles da vegetação de subdossel e piso.

46



2. Experimento Esecaflor-LBA em Caxiuanã A.C.L. Costa et aI.

Nesta parcela foram construídas 20 calhas de madeira com 0,3 x 0,3 m de largura e profundidade, que
têm 100 m de comprimento e estão dispostas paralelamente a uma distância de 5 m, com altura em
torno dos 4 m na parte central da parcela e 1,5 m nas laterais. Para evitar a infiltração da água interceptada
pelos painéis, as calhas também foram revestidas com o mesmo material plástico dos mesmos, o que
facilitou o escoamento da água para as trincheiras laterais, que direcionam esses fluxos para pontos de
descarga distantes da parcela, para dificultar o retorno da água à parcela B (Figura lc). A cobertura da
parcela era mantida permanentemente limpa, com substituição dos painéis com a estrutura ou o plástico
danificado pela queda de galhos, frutos e, eventualmente, de árvores.

Cada uma das áreas possui uma torre de ferro galvanizado com dimensões de 1,2 x 2,5 x 30,0 m de
largura, comprimento e altura, respectivamente, sustentada por cabos-de-aço estendidos de diferentes
alturas até o solo (Figura ld). Estas torres permitem o acesso fácil às árvores para análises de fotossíntese,
dentre outras medições, além do monitoramento de algumas variáveis meteorológicas obtidas por
estações automáticas, tais como: temperatura do ar em diferentes níveis de altura (acima e abaixo dos
painéis plásticos) velocidade e direção do vento e precipitação pluviométrica acima do dossel florestal.
As referidas torres possuem plataformas e escadas que permitem fácil acesso às árvores.

Anteriormente ao ESECAFLOR, em 1999, foi instalada uma torre micrometeorológica construída em
alumínio, com 52 m de altura, na área denominada de parcela T, localizada a cerca de 2 km ao norte
das parcelas A e B (Figura le). A estação meteorológica automática instalada na torre da parcela T foi
composta por instrumental com capacidade de registrar a temperatura do ar em diferentes níveis de
altura (2, 16, 32 e 53 m), a umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, direção e velocidade do
vento, radiação solar (incidente e refletida) e radiação fotossinteticamente ativa (incidente e
refletida). A pressão atmosférica, temperatura do solo (0,05; 0,20 e 0,50 m) e o conteúdo de água no
solo (0,30 m) também foram medidos. Estas informações, em médias horárias, foram armazenadas
em "datalogger" modelo 21X (Campbell, Scientific Inc. Loughborough, UK).

CARACTERíSTICAS METEOROLÓGICAS

Segundo a classificação climática de Kõppen, na Flona de Caxiuanã o clima da é do tipo tropical quente
e úmido e subtipo climático liAm" com curta estação seca entre agosto e novembro. Há uma distribuição
regular das chuvas durante o ano, porém com uma sazonal idade definida.

Precipitação pluvial

A precipitação pluvial foi medida por um pluviógrafo do tipo C51Model C5700-L Rain Gage, com 200 mm
de diâmetro de funil e capacidade basculante de 100 mm h-I. Este instrumento foi instalado no topo da
torre micrometeorológica de 52 m de altura.

Climatologicamente, o período chuvoso está compreendido de dezembro a junho. As precipitações no
leste da Amazônia são influenciadas pelos oceanos Atlântico e Pacífico no primeiro trimestre do ano e
as precipitações acima da média estão relacionadas com os eventos de La Nina (SOUZA, 2003).
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Figura 1 - Estrutura física do experimento ESECAFLOR/LBA, em Caxiuanã.
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No ano de 2004, o total anual precipitado foi de 2.359 mm, cerca de 400 mm (20,4%) acima da média do
período de 1996 a 2003, que foi de 1.960 mm. Durante o período chuvoso ocorreram 1.845 mm, que
representaram 78,2% das chuvas, enquanto no período seco, o total precipitado foi de 514,4 mm ou
21,8% do total anual. O mês mais chuvoso em 2004 foi março, com 474 mm e o mais seco foi agosto com
40 mm (FERREIRAda COSTA, 2008).

Na Figura 2 são apresentados os totais mensais da precipitação pluvial na Estação Científica Ferreira
Penna (ECFPn), no ano de 2005, e as médias mensais do período de 28 anos (1980-2007) medidas na
estação climatológica do IBAMA, ambos dentro da Flona de Caxiuanã, PA. Na ECFPn o maior total
mensal de precipitação foi registrado em dezembro de 2005 (336,6 mm), representando 177%
acima da média de 1980-2007 (121,5+79,1 mm); e o menor valor obtido (36,4 mm) foi em agosto de
2005, significando -41,0% da média (61,7+33,3 mm). Em valores relativos à média histórica, o mês
de dezembro de 2005 na ECFPn registrou uma anomalia positiva de 136 mm, enquanto que no mês
de junho de 2005 (84,4 mm) ocorreu a maior redução percentual com -56,2% em relação à média de
1980-2007 (192,6+94,4 mm) também caracterizando uma anomalia negativa de 13,8 mm. Há uma
sazonalidade bem caracterizada da precipitação na ECFPn, estando o período chuvoso compreendido
entre dezembro e maio (1.871,2 mm, representando 84,6%) e o período seco, entre junho e
novembro (340,4 mm, representando 15,4%). Na média da série de 28 anos de dados coletados no
IBAMA, os períodos chuvosos e secos representam 72,5 e 27,5%, respectivamente. As precipitações
na estação seca são causadas, principalmente, por sistemas convectivos, enquanto que na estação
chuvosa, somente as precipitações que ocorrem no final da tarde (entre 17 e 18 horas) são causadas
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Figura 2 - Totais mensais da precipitação pluvial no ano de 2005 (ECFPn), e as médias mensais entre 1980-2007
(IBAMA) com os respectivos desvios-padrão.
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por intensos sistemas convectivos; que no restante do dia são influenciadas por sistemas de
grande escala, como a zona de convergência intertropical (ZCIT) (MOLlON, 1987; FISCH et al.,1996).

Porém, na ECFPn, no mês de setembro de 2005 (meio da estação seca) foram registrados 54,6 mm, que
representaram 18,8% acima da média de 1980-2007, que é de 46,0 mm. No período de junho até agosto
de 2005 houve uma redução de 50,9% na precipitação (185,8 mm) quando comparada aos 378,7 mm da
média do IBAMA. Este evento está relacionado com a forte estiagem que houve na Amazônia,
principalmente na parte oeste da região, no segundo semestre de 2005 (MARENGO et aI. 2007;
ARAGÃO et aI. 2007). O total precipitado no ano de 2005 foi de 2.211,6 mm na ECFPn, com média de
184,3 mm/rnês', (9,96%) acima da média mensal de 167,6 mm registrada entre 1980-2007. No ano de
2005 ocorreu um total de chuvas de 2.007,3 mm contra uma média anual de 2.011,2 mm (base do IBAMA
1980-2007) o que representou uma redução de apenas 0,19% no ano, apesar da má distribuição mensal
das chuvas observada em 2005.

Temperatura do ar

A temperatura do ar e a umidade relativa do ar foram medidas através de um psicrômetro modelo HMP-
45C, que funciona entre - 40 e 60 De. O diâmetro do corpo do psicrômetro é de 2,5 em, com filtro de 1,9 cm
de diâmetro, composto por uma membrana de teflon com, aproximadamente, 0,2 mm de espessura.

No período de 1996 a 2003, as temperaturas médias do ar oscilaram em torno de 26,7 °C, com as mínimas
próximas de 22 °C e as máximas atingindo os 32 °C (Figura 3).
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Figura 3 - Temperaturas do ar máximas, médias e mínimas mensais, no período de 1996 a 2003.
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Umidade relativa do ar

o valor médio de umidade relativa, para o período de maio de 2006 e julho de 2007, foi de 81,2%. Os
maiores valores foram registrados nos meses de março e abril de 2007 dentro da época chuvosa, com
valores aproximados de 92,2%. Os menores valores ocorreram nos meses de setembro e novembro,
com 70% de umidade, configurando o período seco da região.

Os máximos horários de umidade relativa do ar foram observados às 7, com 93,6 e 91,8% nos períodos
chuvosos e secos, respectivamente. Os menores valores foram registra dos às 16 horas para o período
seco (57,8%) e às 15 horas, para o chuvoso (69,6 %).

Velocidade e direção do vento

A direção e a velocidade do vento foram medidas através de um anemômetro do tipo 03001-5 WIND

SENTRY. Este equipamento foi instalado na parte superior da torre micrometeorológica.

Velocidade do vento: a velocidade média para o período de maio de 2006 a julho de 2007 foi de 0,9 m s'.
Os maiores valores de velocidade do vento ocorreram durante os meses de agosto, setembro e outubro,
com valores de 1,54, 1,76, e 1,55 m s', respectivamente. O menor valor de velocidade do vento foi registrada
no mês de março, 0,46 m s'.

No mesmo período de estudos, os valores médios horários foram de 1,0 e 0,9 m s', para os períodos
seco e chuvoso, respectivamente. A velocidade do vento registrou maiores intensidades no período
seco que no chuvoso. Esta é causada pela maior incidência de radiação solar na época seca, que aumenta
o contraste térmico entre as superfícies líquidas e de terra alterando o gradiente de pressão entre as
diferentes superfícies, o que provoca o fortalecimento do efeito de brisa local. Na época seca foram
observados máximos de 1,9 m S·l, às 10 h e mínimos de 0,58 m s', às 19 h.

Em algumas situações, a época chuvosa registrou intensidades na velocidade do vento superiores ao
período seco. Este fato ocorreu nas primeiras horas da noite (entre 18 e 20 h), causado pela atuação de
sistemas convectivos locais na área. No período chuvoso foram registrados máximos de 1,54 m s', às 11 h
e mínimos de 0,44 m s', às 7 h.

Direção do vento: a direção média predominante do vento para todo período foi de 98,9º. Para o período
seco a direção média foi de 101,3° e para o período chuvoso 96,2° A predominância na direção do vento
foi entre o nordeste e o sudeste. Sendo que 79% na parte leste-nordeste durante principalmente os
períodos noturno e matutino. Enquanto que os 21% restantes, se concentraram no setor leste-sudeste,
predominantemente no período vespertino.

Radiação solar

Para as medidas da radiação solar foi utilizado um sensor SUNSHINE-BF4. Esta radiação é dividida em
radiação solar global, difusa e direta. As frações global e direta sofrem as influências da intensa
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nebulosidade existente durante o período chuvoso, que reduzem suas intensidades. Por outro lado, a
parte difusa da radiação tem seus máximos valores registrados exatamente no mesmo período chuvoso,
pois a radiação solar sofre maior espalhamento causado pelos múltiplos reflexos que ocorrem quando
os raios solares se chocam com as gotículas de água, que formam as nuvens.

Na Figura 4 são apresentadas as variações médias horárias da radiação solar global, direta e difusa,
durante as épocas seca (a) e chuvosa (b). A radiação direta apresentou valores superiores à radiação
solar difusa, durante todas as horas do dia, com o máximo valor de 365,3 W m? ocorrendo em torno das
13 h durante a época seca. O valor médio diário da radiação direta foi de 219,9 W rn". A radiação difusa
apresentou valor máximo de 243,3W m-2 em torno de 11 h, com média diária de 146,8 W rn". As radiações
solares direta e difusa, representaram 60 e 40%, respectivamente, da radiação solar global.

Durante a época chuvosa, no período das 7 às 14 h, a radiação difusa foi maior que a radiação direta.
Sendo que, após as 14 h, elas apresentaram valores equivalentes. Os maiores valores da radiação difusa
ocorreram entre 11 e 13 h, tendo sido o máximo registrado de 275,8 W rn", ocorrido por volta das 13 h.
O valor médio diário da radiação difusa foi de 168,3 w.m-2• A radiação solar direta apresentou o máximo
valor de 215,7 W rn", em torno de 15 h. A média diária da radiação direta foi de 116,3 W rn". As radiações
solares direta e difusas representaram 41,1 e 59,5%, respectivamente, da radiação solar global.

Devido à grande incidência de nebulosidade durante a época chuvosa, a radiação solar global sofreu
uma redução de 22,9% em relação à época seca. As médias diárias da radiação solar global, durante as
épocas chuvosa e seca, foram de 366,8 e 282,8 W m-2, respectivamente.
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Figura 4 - Distribuições médias horárias das radiações solar global, direta e difusa, durante as épocas (a) seca e
(b) chuvosa.

52



2. Experimento Esecaflor-LBA em Caxiuanã A.C.L. Costa et aI.

Crescimento de raízes sob diferentes condições de umidade do solo

INTRODUÇÃO

A relação entre a mudança do clima global, o crescimento vegetal e o papel das florestas como locais de
seqüestro de carbono encorajou o refinamento das estimativas de biomassa de raízes finas e sua
produção. Porém, existe controvérsia na literatura sobre qual é o melhor método para determinar a
produção de biomassa de raízes finas (VOGT, K; VOGT, D; LOOMFIELD, 1997).

Estudos globais na biogeografia da planta têm analisado relações entre fatores bióticos e abióticos com
a distribuição e estrutura da vegetação na superfície do solo. Os tipos de vegetação diferem na biomassa
por raiz, transferência, distribuições verticais de raízes e na máxima profundidade de raízes. Estas
propriedades influenciam os fluxos de água, carbono e nutrientes da terra e na distribuição e atividade
da fauna no solo. A distribuição de carbono nas raízes causa um papel significante no ciclo de carbono
global e desde que a produção de raiz foi sugerida na contribuição da metade do carbono que é
anualmente ciciado em muitas florestas, obter estimativas precisas de biomassa no subsolo é de suma
importância para este entendimento (JACKSON; MOONEY; SCHULZE, 1997, VOGT et aI., 1996).

Nas florestas, menos de 20% da biomassa total está abaixo do solo, embora mais de 50% do carbono
absorvido possa estar alocado abaixo do solo. Entre 50 e 80% das raízes são encontrados na camada
entre a superfície e 0,30 m do solo. A produção primária de nutrientes distribuída no subsolo é
freqüentemente maior que a distribuída sobre o solo e as contribuições anuais das raízes finas de
carbono e nutrientes ao solo freqüentemente igualam ou excedem às das folhas. As raízes finas
(diâmetro < 1 mm) são um caminho primário para a captação de água e nutrientes através das plantas e
igualam-se as folhas na captação de carbono e energia, sendo que as raízes também afetam as taxas de
desgaste de minerais no solo (JACKSON; MOONEY; SCHULZE, 1997).

Devido às dificuldades inerentes em estudar a dinâmica de raízes das plantas em geral, no campo, houve
uma tendência focalizada em coletar dados para biomassa de raiz e para suas distribuições dentro de
perfis de terra (BOHM, 1979; VOGT; PERSSON,1991). Este tipo de foco é válido ao examinar o papel do
ecossistema de raízes em ciclos de carbono de floresta, porém não avalia as influências diretas ou indiretas
que estas raízes têm nas atividades biológicas e químicas no solo ou até mesmo que raízes possam ter
outras adaptações para aumentar suas aquisições em recursos abióticos, que a estimativa de biomassa
não reflete (EISSENSTAT;VAN REES,1994; VOGT et aI., 1996). O objetivo principal é estudar as variações
quantitativas da dinâmica das raízes, sob diferentes condições de umidade do solo, em Caxiuanã.

MATERIAL E MÉTODOS

Para quantificar a taxa de crescimento de raízes foram inseridos Rhizotrons, que são câmaras
inseridas no solo que possibilitam o acompanhamento do crescimento das raízes. Foram utilizados
10 Rhizotrons, sendo 5 em cada parcela. Para quantificação da biomassa das raízes foi definido que
as raízes finas têm diâmetro menor que 1,0 mm, as raízes médias com diâmetro entre 1,0 e 3,0 mm
e as raízes grossas possuem um diâmetro maior que 3,0 mm. Foram calculados os incrementos
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médios mensais das biomassas das raízes finas, médias e grossas, nas duas parcelas do experimento
ESECAFLOR.Adotou-se, para estes cálculos, a densidade média de 5,18 kg m-3 encontrada por Costa
(2004) para ecossistema de floresta na Amazônia. Utilizaram-se dados obtidos no período de
novembro de 2005 a março de 2006. Após a coleta do material em campo, este foi triado, escaneado,
secado e pesado em balança de precisão para posteriores análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A umidade média do solo na parcela A (controle) foi de 14,8%, enquanto que na parcela a (exclusão)
este valor foi de 8,0%, representando uma redução média da ordem de 44,8%. A utilização destas
informações deve-se ao fato de os dados de umidade do solo correspondentes à mesma época da
coleta das raízes estarem indisponíveis. Entretanto, como a estrutura de exclusão da água da chuva
permanece com as mesmas características daquela época, acredita-se que estas informações
representem bem as condições atuais.

No crescimento médio das raízes (Figura 5) no ESECAFLORpercebe-se que a parcela A teve maior taxa
de crescimento em relação à parcela a, com um valor médio de 1,74 mrn/dia', enquanto que a parcela
a teve um valor médio de 1,58 rnrn/dia'. Apesar da parcela A dispor de maior quantidade de umidade,
observa-se uma diferença de apenas 9,4% no crescimento entre as duas parcelas.

Os crescimentos médios diários das raízes finas e grossas foram maiores na parcela a (1,43 mm dia' e
0,07 mm dia-I, respectivamente) que na parcela A (1,38 mm día' e 0,06 mm dia-I, respectivamente). Isto
se deve, provavelmente, ao fato das raízes finas apresentarem maior necessidade de buscar água em
profundidades além das raízes grossas. Já as raízes médias apresentaram valores médios diários maiores
na parcela A, com valores médios de, respectivamente, 0,29 mm dia:' e 0,07 mm dia' (Figura 6).

1.7
N

.~
"O

E
E 1.6

1.8 Crescimento médio das raízes

Parcela A Parcela B

Figura 5 - Crescimento médio das raízes no experimento ESECAFLOR no período de novembro de 2005 a março de 2006.
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Figura 6 - Crescimento médio das raízes finas, médias e grossas no experimento ESECAFLOR.

As raízes finas e grossas tiveram maiores incrementos na parcela B, 1,72 e 0,47 Mg mês:' (toneladas por
mês), respectivamente, apesar do baixo teor de umidade no solo. Similarmente, isto se deve ao fato das
raízes finas apresentarem maior necessidade de buscar água no solo. Na parcela A os incrementos foram
de 1,66 e 0,28 Mg mês', para as raízes finas e grossas, respectivamente. Para as raízes médias, os incrementos
médios das biomassas foram de 1,42 e 1,01 Mg mês 1, nas parcelas A e B, respectivamente (Figura 7).
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Figura 7 - Incrementos médios mensais das biomassas das raízes finas, médias e grossas no experimento ESECAFLOR.
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Os incrementos médios anuais das biomassas das raízes finas e grossas foram maiores na parcela B, em
média, 20,67 e S,68 Mg ha' ano-I, respectivamente, do que na parcela A (19,9S e 3,47 Mg ha' ano-I. para
as raízes finas e grossas, respectivamente). Para as raízes médias os incrementos foram, em média,
17,lS e 12,20 Mg ha' ano-I, nas parcelas A e B, respectivamente (Figura 8).
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Figura 8 - Incrementos médios anuais das biomassas das raízes no experimento ESECAFLOR.

As principais características estatísticas encontradas estão na Tabela 1:

Parâmetros

Tabela 1 - Principais estatísticas para as raízes finas, médias e grossas no projeto ESECAFLOR.

Raízes

Fi nas Médias Grossas

Crescimento médio das raízes (mm dia:']
Desvio Padrão (mm dia')
Coeficiente de Variação (%)
Incremento médio das raízes (Mg ha' ano")
Desvio Padrão (Mg ha' ano']
Coeficiente de Variação (%)

1,40
0,36
25,7

40,62
5,1

12,5

0,18
0,07
38,8

29,35
3,5

11,8

0,06
0,04
66,7
9,16

1,5
16,3

CONCLUSÕES

O crescimento médio das raízes nas duas parcelas não apresentou grandes diferenças, porque a parcela A teve
um valor ligeiramente maior, na ordem de 9,4%. Para o incremento médio mensal da biomassa das raízes
encontraram-se maiores valores de incremento de raízesfinas e grossas na parcela B. Estefato pode ser explicado
devido às raízes finas terem maior necessidade de procurar água no solo para seu desenvolvimento.

Em relação ao incremento médio anual das raízes encontraram-se valores que acompanham os valores
mensais de biomassa, com as raízes finas e grossas tendo um maior valor de biomassa na parcela B. De
acordo com estas análises, estimou-se que os incrementos médios das biomassas das raízes no sítio
experimental do ESECAFLORforam de 38,S e 40,S Mg ha' ano-I nas parcela A e B, respectivamente.

Estimou-se a alocação de CO
2

pelas raízes da ordem de S,04x106 Mg CO2 ha' ano-I. Isto evidencia o alto
grau de importância das análises das raízes para o melhor entendimento do ciclo global de carbono.
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Interceptação da precipitação pluvial em Caxiuanã

INTRODUÇÃO

o ciclo hidrológico tem diversas componentes, porém uma delas, a interceptação da precipitação pela
vegetação, é desprezada em alguns estudos. A interceptação tem grande importância no balanço hídrico,
principalmente em áreas com florestas de grande porte. A influência da vegetação no recebimento e
redistribuição das chuvas é significativa dentro do contexto do balanço hídrico de um determinado local.

Para Villela e Mattos (1975), os fatores climáticos mais importantes no balanço hidrológico de uma região
são a precipitação e a evaporação. Para Tucci (2004), os processos físicos que controlam a distribuição e o
movimento de água no sistema solo-planta-atmosfera são melhores compreendidos se descritos como
ciclo hidrológico. A representação esquemática do ciclo hidrológico no meio ambiente natural é mostrada
na Figura 9.

Figura 9 - Ciclo hidrológico com ênfase no processo de interceptação da precipitação pelo dossel vegetal. Onde P
é a precipitação, p precipitação livre, I interceptação, C condensação, T, transpiração, E, evaporação do solo, EOI
evaporação da água livre, 9 gotejamento, ESC escoamento pelos troncos, R escoamento superficial, ESC,ub escoamento
subterrâneo, '/ infiltração, c capilaridade, e V vazão.
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No estudo de uma bacia hidrográfica há uma estreita relação entre o ciclo hidrológico e a cobertura
vegetal da área, que interferem no movimento hídrico das diversas etapas do sistema, inclusive nas
transferências para atmosfera e cursos d'água (ARCOVA; CICCO; ROCHA, 2003).

É comum se confundir a quantidade de água precipitada acima do dossel com a água realmente
disponível para o solo. A falta de informação sobre interceptação pode induzir a erros nas medidas
reais das quantidades de água que contribuirão para a reposição da umidade disponível no solo,
comprometendo o cálculo do balanço hídrico. Isto ocorre porque a parte da precipitação em contato
com a vegetação se acumula nas folhas e ramos e é devolvida à atmosfera por evaporação. Outra
parte da água escoará pelos troncos e gotejará das folhas, atingindo o solo e, somada à parte da chuva
que atravessou diretamente o dossel, formará a precipitação efetiva, que realmente contribui para a
recarga hídrica do solo.

De um modo geral, para florestas tropicais, as variações da precipitação interna estão entre 75 e 96% da
precipitação total incidente acima do dosse!. A quantidade convertida em escoamento pelos troncos
varia entre 1 e 2% da precipitação total incidente acima do dossel e o total interceptado pela vegetação,
entre 4,5 e 24% da precipitação total incidente acima do dossel (BRU\JNZEEL, 1990). Contudo, alguns
fatores experimentais como a distribuição dos pluviômetros e o intervalo nas coletas também
influenciam nesta partição da precipitação, dificultando a análise comparativa entre os diferentes locais
pesquisados (CASTRO et al., 1983).

Neste trabalho, o objetivo foi quantificar e avaliar a interceptação pela vegetação (I) através das seguintes
mensurações: precipitação total incidente acima do dossel (P), precipitação interna (PI), precipitação
efetiva (PE) e o escoamento pelos troncos (ESC) no experimento ESECAFLOR,em Caxiuanã.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta parte do experimento foi realizada de janeiro a dezembro de 2004, quando foram feitas 53
coletas semanais. Devido a problemas nos interceptômetros usados para medidas do escoamento
pelos troncos, somente as informações de 40 coletas foram efetivamente utilizadas para os cálculos
da interceptação da precipitação pela vegetação, entre 18 de março e 30 de dezembro. Como não
há possibilidade de medir diretamente a interceptação foi adotada a seguinte nomenclatura: a
água coletada no topo da torre micrometeorológica, acima da cobertura vegetal, foi denominada
de precipitação total acima do dossel (P); a precipitação interna (PI) foi a parte da água drenada
pelo dossel, que chegou ao solo por gotejamento, somada à parte que atingiu diretamente a
superfície atravessando a cobertura vegetal (p); o escoamento pelo tronco (ESC) foi a parcela da
precipitação desviada pela vegetação e drenada pelos galhos e troncos; a interceptação da
precipitação pela vegetação (I) foi a quantidade de água retida na superfície das folhas, troncos e
ramos e depois evaporada, retornando à atmosfera. A descrição do processo de interceptação é
apresentada na Figura 10. P é medida acima do nível superior do dossel ou fora da zona de influência
das copas das árvores; PI e o ESC são mensurados abaixo do dossel e a soma de todas estas partes
forma a precipitação efetiva (PE).
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Perdas por interceptação da Precipitação total incidente
precipitação pela vegetação (/) acima do dossel (P)

i L
Quantidade coletada pela vegetação

r

r I Gotejamento do dossel II Precipitação livre I
Escoamento pelos troncos

Precipitação interna (PI)(ESC)

Precipitação efetiva (PE)

Figura 10 - Fluxograma conceitual do processo de interceptação da precipitação pela vegetação e a precipitação
que efetivamente chega ao solo.

A utilização de pluviômetros e interceptômetros em áreas com vegetação adulta na tentativa de
comprovar que a quantidade de chuva que chegava ao solo sob áreas florestadas ou de cultivos agrícolas
desenvolvidos era menor do que o total medido em áreas abertas ou acima da vegetação, foi aplicada
por Horton (1919), que em seu estudo pioneiro, lançou as bases das técnicas de medidas experimentais
da interceptação da precipitação pela vegetação, com a distribuição de diversos pluviômetros em
diferentes situações e posições e interceptômetros artesanais para determinar o escoamento pelos
troncos. Ainda hoje suas técnicas são aplicadas, ainda que com algumas modificações propostas pelas
novas tecnologias desenvolvidas

No presente estudo, utilizou-se uma parcela aproximadamente quadrada. Este formato permite o fácil
acesso ao interior da área sem os conseqüentes danos à vegetação rasteira, além de incluir um grande
número de árvores dominantes (LLOYD; MARQUES FILHO, 1988). Uma área de 1 ha representativa da
floresta tropical de terra firme foi demarcada e dividida em subparcelas de 10 m de comprimento por 10
m de largura, com cem posições passíveis de coleta. A área selecionada representa bem a morfologia,
a diversidade e a densidade de indivíduos no hectare. Foram catalogados 526 exemplares vegetais com
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diâmetro à altura do peito (DAP) maior que 0,1 m. As árvores foram divididas em oito diferentes classes
de acordo com o DAP. A primeira classe reuniu exemplares com DAP entre 0,1 e 0,2 m e foi a mais
representativa do grupo, com 308 indivíduos, significando 58,5% do total de árvores identificadas na
parcela. Esta e as demais classes são apresentadas na Tabela 1. A classificação das árvores é necessária
para a determinação dos exemplares nos quais seriam instalados os interceptômetros para a medida do
escoamento pelos troncos. As três primeiras classes; 0,1 m < DAP < 0,2 m; 0,2 m < DAP < 0,3 m; 0,3 m <
DAP < 0,4 m reuniram 487 exemplares de vegetais, o que representou 92,5% da população total. Germer;
Elsenbeer; Moraes (2006) estudando a redistribuição de chuva pela vegetação no sítio Rancho Grande,
próximo a Ariquemes, Rondônia, no sudoeste da Amazônia, identificaram 520 árvores por hectare
com DAP > 0,1 m. Dessa forma foram selecionadas sete árvores para a instalação dos interceptômetros,
quatro na classe 1 (0,1 m < DAP < 0,2 m), duas na classe dois (0,2 m < DAP < 0,3 m) e uma na classe três
(0,3 m < DAP < 0,4 m).

PRECIPITAÇÃO TOTAL INCIDENTE ACIMA DO DOSSEL

Devido à disponibilidade da torre micrometeorológica (52 m de altura) instalada em Caxiuanã, a cerca
de 2 km ao norte da área do experimento, a medida da precipitação acima da vegetação foi feita nesse
local. Um pluviógrafo do tipo CSI Model CS700-L, Rain Gage, com 314,2 em? de área de captação e
capacidade basculante de 100 mm h' foi utilizado para a coleta.

PRECIPITAÇÃO INTERNA

Nos estudos de interceptação, a precipitação interna requer enorme atenção na obtenção dos
dados. Na bibliografia consultada, os autores destacam a necessidade de elevado número de
pluviômetros. Holwerda; Scatena; Bruijnzeel (2006) concluíram que são necessários cem
pluviômetros fixos para se obter resultado similar ao obtido com trinta pluviômetros móveis, com
nível de confiança de 95%.

Neste estudo foram utilizados 25 coletores alternativos, construídos com garrafas "pets" para armazenar
dois litros de água, acopladas a funis de alumínio com área de captação de 153,94 em.' sobre um suporte
de madeira nivelados a 1 m acima do solo. Os pluviômetros foram distribuídos aleatoriamente dentro
da área experimental e dispostos no centro de cada célula, com distância média entre eles de 10 m. A
coleta foi feita semanalmente com o auxílio de proveta graduada em mililitros. Para o cálculo da altura
de PI foi utilizada a seguinte relação:

PI = VI

Ai

(1)

onde PI é a quantidade de chuva expressa em (mm), VI o volume em litros de chuva na proveta e Ai a
área de captação do funil, em m2• A precipitação interna foi obtida pela média dos 25 pluviômetros em
cada coleta.
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Foi utilizado o processo de amostragem aleatória, com os coletores trocados aleatoriamente após cada
coleta, para evitar o viciamento das medidas e possibilitar melhores resultados, sem usar as posições
fixas na parcela, método aplicado por Helvey; Patrick (1965) apud Ubarana (1994). Toda semana foi
realizado um sorteio para definir as novas posições. Desta forma, espera-se que haja redução de erro
nas medidas de PI. Durante as 40 coletas semanais foram utilizadas todas as cem subparcelas possíveis
para a localização dos 25 pluviômetros. As subparcelas com menor número de repetições foram a 44
(1 vez), a 29 (2 vezes) e as subparcelas 7 e 9, com 3 repetições cada uma. As subparcelas mais utilizadas
foram a 35, com 21 repetições; as subparcelas 15 e 61, com 18 repetições cada uma e as subparcelas 30
e 69, com 17 repetições cada uma.

ESCOAMENTO PElOS TRONCOS

Para obter o escoamento pelos troncos foram escolhidas sete árvores com DAP representativos da
parcela; em cada uma destas árvores foi montado um coletor na altura do peito (1,3 m) em forma de
anel de alumínio acoplado ao tronco e vedado com uma faixa de borracha flexível. Uma mangueira
plástica com 0,019 m (%") ligou o anel ao recipiente no solo. A capacidade do recipiente era de 10 litros.

o escoamento pelo tronco foi calculado pela equação (2):

ESC = (Ve / Pc) * (Pca / At) (2)

onde ESC = Escoamento pelo tronco (mm); Ve = Volume total escoado pelos troncos (litros); Pc = Perímetro
das árvores com os interceptômetros (m); Pca = Perímetro total dos caules (m); At = Área total (rrr'). A
componente ESC foi totalizada integrando-se os valores das sete árvores.

INTERCEPTAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO PELA VEGETAÇÃO

Após a obtenção dos dados, calculou-se I empregando-se as equações a seguir:

1= P-PE (3)

A precipitação que efetivamente chega ao solo foi calculada de acordo com a equação abaixo:

PE = PI + ESC (4)

Aplicando a equação (4) em (3), tem-se:

I =P - (PI + ESC) (5)

onde I = Perdas por interceptação; P = Precipitação acima do dossel; PI = Precipitação interna;
PE = Precipitação efetiva; ESC = Escoamento pelo tronco (todos em mm) (HORTON, 1919; RUTIER et al.,
1971, 1975, GASH, 1979; GASH; LLOYD; LACHAUD, 1995; UBARANA, 1994, 1996, FERREIRAet al., 2005;
GERMER et al., 2006).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em estudos de interceptação, principalmente os realizados em florestas tropicais, na prática é usado
o método que integra os totais de precipitação de um período com alguns dias ou semanas (JACKSON,
1971; UBARANA, 1994). Porém, segundo Lima (1998), a maneira ideal seria a quantificação das perdas
por interceptação após cada evento de chuva. Entretanto, no campo isto é impossível sobretudo em
áreas tropicais como em Caxiuanã, que tem uma distribuição regular das chuvas e que no ano de 2004
ocorreram 343 eventos de precipitação com volumes superiores a 1,6 mm h". Esta é uma das razões
que dificultam a leitura após cada evento de chuva.

A precipitação direta (P) totalizou 1.153,4 mm, considerando-se apenas os eventos de chuva superiores a
1,6 mm h-i, pois quantidades de chuva inferiores a este valor são interceptadas pelo dossel e evaporadas.
Este total foi redistribuído na forma de precipitação interna (PI) 885,4 mm (76,8% de P), de escoamento pelos
troncos (ESC) 20,0 mm (1,7% de P) e de precipitação efetiva (PE) de 905,4 mm (78,5% de P). A interceptação
(I) totalizou 248 mm (21,5% de P). Na Tabela 2 são apresentados os valores de P, PI, ESC, PE e I.

PRECIPITAÇÃO INTERNA

A precipitação interna (PI) atingiu um volume total de 885,4 mm. Este valor representou 76,8% da precipitação
total incidente acima do dossel (P) e está em concordância com diversos outros trabalhos desenvolvidos para
a região amazônica como por exemplo os estudos realizados porFranken et aI. (1982a; 1982b) no Amazonas,
quando encontraram77,7% para a estação da Bacia Modelo, no km 14 da ZF-2, e 80,2 % para a Reserva Florestal
Ducke. Já no Pará, Ubarana (1996) encontrou uma precipitação interna que representou 86,3 % da precipitação
total na ReservaVale do Rio Doce que é composta por uma grande presença de palmeiras, no sudeste do estado
e também determinou uma precipitação interna de 87 % da precipitação total para a Reserva Biológica do Jaru,
nordeste de Rondônia. Ferreira et aI. (2005) estudando uma área de Floresta Preservada no km 23 da ZF-2,
definiram uma precipitação interna que representou 80,8% precipitação total. Em outro estudo, Germer;
Elsenbeer; Moraes (2006) encontraram uma precipitação interna que significou 89,8 % da precipitação total para
uma Floresta Ombrófila Aberta com grandes quantidades de palmeiras de babaçu (Orbignya phalerata). Dos
trabalhos supracitados, os maiores valores de PI em ralação a P foram encontrados para sítios experimentais em
Rondônia, 87 % (UBARANA, 1996) e 89,8 % (GERMER; ELSENBEER;MORAES, 2006). Em ambos os casos, a
responsável pelos elevados valores de PI foi a grande presença de palmeiras que constituem a vegetação
naqueles locais, pois o formato das folhas deste tipo de planta proporciona maiores espaços no dossel superior,
o que permite a maior penetração direta da precipitação que atinge o solo. Na comparação entre todos estes
estudos, nota-se claramente que a precipitação interna contribui com a maior parte da água que atinge a
superfície, diferenciando apenas pela formação das folhas do dossel superior de cada uma das regiões analisadas.

Tabela 2 - Valores da precipitação total incidente acima do dossel (P), precipitação interna (PI), escoamento pelos troncos
(ESC) e interceptação (I) em Caxiuanã, Pará para o período de 18 de março a 30 de dezembro 2004 em (mm) e (% de P).

P PI ESC PE

(mm) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)

Total 1.153,4 885,4 76,8 20,0 1,7 905,4 78,5 248,0 21,5
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Cerca de 95% da precipitação interna podem ser explicados pela precipitação total acima do dossel. Isto
mostra como que a precipitação interna é altamente relacionada com a precipitação total conforme
descrito pelo modelo de regressão linear. Por meio da equação de regressão P/= O,8127(P) - 1,2993,
estimou-se que as precipitações inferiores a cerca de 1,6 mm são totalmente interceptadas pela cobertura
vegetal e devolvidas à atmosfera por evaporação. Valores similares foram estimados em outros estudos
como: 2,1 mm para Pinus Radiata no Chile (HUBER; OYARZÚN, 1992), 1,4 mm para mata ciliar na região
central de São Paulo (LIMA, 1998; LIMA; LEOPOLDO, 1999) e 1,3 mm para um fragmento secundário de
Mata Atlântica no estado de Minas Gerais (OLIVEIRA JÚNIOR; DIAS, 2005).

ESCOAMENTO PELO TRONCO

Apesar de ser até negligenciado por alguns autores por significar pequenos percentuais (em torno de 1 a 5%
dos totais precipitados) (HORTON, 1919; LIMA; NICOLlELO,1983), o escoamento pelos troncos tem importância
no ciclo hidrológico por ser eficiente na reposição de água no solo, pois chega à superfície com baixa velocidade
devido ao atrito com a casca dos vegetais, porque se direciona próximo às raízes e reduz o escoamento
superficial. Esta água infiltra-se mais facilmente no solo, o que favorece o reabastecimento do lençol freático.

O escoamento pelos troncos obtido em Caxiuanã foi de 20,0 mm e representou 1,7% da precipitação
medida acima do dossel florestal. Este valor aproxima-se do encontrado por Leopoldo et alo (1987) e por
Lloyd e Marques Filho (1988) de 1,8% para a Reserva Florestal Ducke no Amazonas. Já Ubarana (1996)
encontrou valores menores, 1,4% para a Reserva Biológica do Jaru e 0,8% na Reserva Vale do Rio Doce.
Lima (1998) e Lima e Leopoldo (1999) obtiveram valores de 0,9 e 3,0 % para o extrato superior e o sub-
dossel, respectivamente, de uma mata ciliar com área de 3 ha. No sítio experimental Rancho Grande,
Germer et alo (2006) encontraram um escoamento pelos troncos que representou 7,8 % da precipitação
total. Segundo os autores, este valor elevado para o escoamento foi devido aos efeitos provocados
pelo formato afunilado das folhas das palmeiras, pois alguns interceptômetros foram instalados nesta
variedade vegetal que tem participação significativa na composição do dossel local.

O valor de escoamento pelos troncos, que foi aparentemente pequeno (20 mm), o que representou 1,7% da
precipitação total incidente acima do dossel, não deve ser negligenciado, pois tem importância na velocidade
e na quantidade da água que atingirá o solo florestal e permite boa infiltração, além de reduzir a incidência
de escoamento superficial (runo!!). Isto tem maior importância durante os períodos secos. (PRICE, 1982;
HUBER;OYARZÚN, 1983; JOHNSON, 1990). A relação entre a precipitação total e o escoamento pelos troncos
apresentou uma correlação apenas regular (R2 = 0,56) com regressão linear ESC= O,0222P - 0,1387. Esta
equação estimou que valores de precipitações inferiores a 6,2 mm h' são desviados para os troncos, retidos
e devolvidos à atmosfera por evaporação, não alcançando a superfície do terreno. O valor da capacidade de
retenção da chuva pelos troncos encontrado neste trabalho está dentro do intervalo obtido em outros
estudos como os 8,5 mm determinados por Leopoldo (1981) na Amazônia central. Também com Huber;
Oyarzún (1983, 1992) que calcularam 6,0 e 5,1 mm, respectivamente em Pinus Radiata, no Chile. Assim como
foi encontrado para mata ciliar em São Paulo, por Lima (1998), e Lima e Leopoldo (1999), que obtiveram um
valor de 4,2 mm. Porém, foi muito abaixo do valor de 11,3 mm que Oliveira Júnior e Dias (2005) determinaram
em fragmento de Mata Atlântica em Minas Gerais devido às características deste tipo de vegetação.
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PRECIPITAÇÃO EFETIVA

A precipitação efetiva foi de 905,4 mm, correspondente a 78,5% da precipitação total incidente em
Caxiuanã. Este percentual está dentro do intervalo obtido em trabalhos anteriores desenvolvidos para
a região amazônica, como os 78,0% obtidos por Franken et aI. (1982a), no Amazonas. Ou com Ubarana
(1996), que encontrou uma precipitação efetiva de 87,1 % no sudeste do Pará e de 88,4 % para o nordeste
de Rondônia. Entretanto, ficou abaixo dos 97,6% determinados por Germer et aI. (2006) em Rondônia,
mais uma vez um valor elevado devido à presença de palmeiras na vegetação local.

Como esperado, ocorreu uma alta correlação linear entre a precipitação efetiva e a precipitação total
com R2 = 0,9539. Isso mostra o efeito linear das variáveis, precipitação interna e escoamento pelo tronco
em virtude da precipitação total incidente. De acordo com Castro et aI. (1983), como porcentagem de P,
PI e ESC transformam-se em função Ioga rítmica, ou seja, os valores tendem a permanecer constantes a
partir das chuvas de elevada altura pluviométrica.

INTERCEPTAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO PELA VEGETAÇÃO

A interceptação foi de 248 mrn, que representou 21,5% da precipitação total, é um valor significativo
para a região. Este valor é comparável com os 22% e os 19,8% obtidos por Franken et aI. (1982a; 1982b),
respectivamente. Assim como os 21,3% encontrados por Leopoldo et aI. (1987), ou os 19,2% determinados
por Ferreira, Luizão e Dallarosa (2005), todos no estado do Amazonas. Esta proximidade nos valores da
interceptação é devido às características similares das vegetações nas áreas estudadas. Porém,
novamente Germer, Elsenbeer e Moraes (2006), devido às palmeiras existentes em Rondônia,
encontraram uma interceptação que representou apenas 2,4 % da precipitação total.

A contribuição do processo de interceptação para o ciclo hidrológico da região da Flona de Caxiuanã
mostra-se bastante significativa. Considerando-se uma precipitação de 1.153,4 mm, estimou-se que em
média 248,0 mm foram interceptados pela cobertura vegetal da floresta e retornaram à atmosfera para
fazer parte da massa de vapor d'água da região. Como a vegetação já contribui na redução do impacto das
gotas das chuvas sobre o solo e diminui os danos causados ao solo pela erosão, tendo como conseqüência
o assoreamento dos leitos dos igarapés e rios da bacia hidrográfica local, a interceptação é mais uma
importante função da vegetação de grande porte na Amazônia. As correlações entre as precipitações
total, interna e efetiva mostraram grande interdependência entre elas. Já nas correlações entre a
precipitação total, o escoamento e a interceptação, a dependência da magnitude da chuva acima do
dossel é reduzida, mas verificam-se graus importantes de suas, intensidade e duração. A interceptação
apresentou uma fraca correlação com a precipitação total (R2 = 0,45), indicada no modelo de regressão
linear I = 0,1651 {P}+l,438. Isto significa que a interceptação tem uma capacidade máxima de retenção não
importando o total precipitado se os grandes volumes da estação chuvosa, ou as chuvas mais irregulares
da estação seca, pois, assim que a interceptação máxima é atingida, começa o gotejamento.

Os totais acumulados (mm) das precipitações interna (PI) e efetiva (PE) e interceptação (I) acompanharam
a variação da precipitação total incidente acima do dossel (P) em todo período analisado de 2004 (Figura
11). Para Oliveira Júnior e Dias (2005), os valores da precipitação total e da precipitação efetiva podem ser
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Figura 11 - Valores semanais acumulados (mm) da precipitação total incidente acima do dossel (P), precipitação
interna (P/), precipitação efetiva (PE) e interceptação (I), entre março e dezembro de 2004.
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diferentes principalmente em virtude da quantidade, diversidade e idade de espécies, nível de inclusão
de DAP,tipo de coletor de escoamento pelo tronco, arquitetura e forma de copa, estratificação das copas,
filotaxia, tipo de folha, tamanho e forma da folha, tipo de casca e irregularidades no tronco.
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Observa-se claramente o crescimento do volume precipitado acima do dossel entre os meses de março a
junho (período chuvoso), quando a precipitação total ultrapassou 700 mm, o que reflete diretamente nas
variações de precipitação interna (maior que 580 mm) e de precipitação efetiva, que praticamente alcançou
600 mm. A interceptação atingiu os 100 mm neste período chuvoso. Para o segundo semestre de 2004
(período seco), nota-se redução acentuada na intensidade de precipitação total (em torno dos 230 mm) o
que influenciou na precipitação interna e na precipitação efetiva que oscilaram em torno de 140 mm. Neste
período seco o escoamento pelos troncos foi menor que 2% de precipitação total, pois as precipitações
ocorridas no período seco são, em geral, de baixa intensidade, sofrendo interceptação e evaporação.

400

A interceptação de aproximadamente 95 mm no período seco permaneceu na mesma magnitude do
período chuvoso, porém como a precipitação total reduziu de 700 mm (chuvoso) para 230 mm (seco), a
importância da interceptação aumenta, pois um percentual muito maior da chuva que atingiu a parte
superior da vegetação foi reciclado na forma de vapor para a atmosfera, contribuindo para a manutenção
do ciclo hidrológico que mantém a floresta amazônica com suas características atuais.

o
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Os resultados obtidos neste estudo estão são similares aos obtidos em diversos estudos realizados
na Amazônia brasileira desde a década de 1980 (Tabela 3). A maioria dos estudos usados para
comparação foi realizada nas áreas de florestas próximas a Manaus, principalmente na ZF-2 e na
Reserva Ducke. Outros foram desenvolvidos em Rondônia, e este é o segundo no Pará e o primeiro
para a Flona de Caxiuanã.

Tabela 3 - Comparativo dos valores (%) obtidos de precipitação interna (P/), interceptação (I) e escoamento pelos
troncos (ESC) para estudos realizados em diferentes sítios experimentais na Amazônia brasileira.

AutorLocal PI (%) I (%)

Bacia Modelo, ZF-2, Km 14 (AM) 77,7 22,0

Reserva Florestal Ducke (AM) 80,2 19,8

Bacia Modelo, ZF-2, Km 14 (AM) 25,6

Bacia Modelo, ZF-2, Km 14 (AM) 78,4 21,3

Reserva Florestal Ducke (AM) 89,3 8,9

Reserva Florestal Ducke (AM) 91,0 7,2

Reserva Vale do Rio Doce (PA) 86,2 12,9

Reserva Biológica do Jarú (RO) 87,0 11,6

Floresta Intecta, ZF-2, Km 23 (AM) 80,8 19,2

Floresta Aberta Rancho Grande (RO) 89,8 2,4

Floresta Nacional Caxiuanã (PA) 76,8 21,5

Franken et aI. (1982a)

Franken et aI. (1982b)

Schubart et aI. (1984)

Leopoldo et ai. (1987)

Leopoldo et aI. (1987)

Llovd e Marques Filho (1988)

Ubarana (1996)

Ubarana (1996)

Ferreira et aI. (2005)

7,8 Germer et aI. (2006)

ESC (%)

0,3

0,3

1,8

1,8

0,8

1,4

1,7 Este estudo

Os modelos matemáticos obtidos pelas correlações lineares entre as variáveis estudadas são
apresentados na Tabela 4. Observa-se que foram obtidas correlações moderadas entre o escoamento
pelos troncos e a interceptação com a precipitação total, mostrando a possibilidade de estimativas
regulares dos valores de escoamento pelos troncos e da interceptação, tendo apenas a informação
da chuva ocorrida acima do dossel. Nota-se também que há fortes correlações entre as precipitações
interna e efetiva e a precipitação total, indicando ser possível estimar com bom grau de confiabilidade
seus valores, a partir da precipitação total incidente acima da vegetação.

Tabela 4 - Modelos matemáticos obtidos pelas regressões lineares entre a precipitação acima do dossel (P) e as
variáveis; precipitação interna (PI), precipitação efetiva (PE), escoamento pelos troncos (ESC), e interceptação (I),
durante quarenta coletas semanais de 18 de março a 30 de dezembro de 2004.

Variáveis correlacionadas Modelos matemáticos R'

Precipitação interna

Precipitação efetiva

Escoamento pelos troncos

Interceptação

PI = 0,8127 (P) - 1,2993

PE = 0,8349 (P) - 0,9539

ESC = 0,0222 (P) - 0,1387

1= 0,1651 (P) + 1,438

0,9559

0,9539

0,5581

0,4475
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CONCLUSÕES

o estudo ressalta a importância da determinação e a magnitude da precipitação interceptada pela
vegetação para análises de balanço hídrico. Visto que a interceptação é parte significativa da precipitação
total incidente acima do dossel.

A interceptação de 248 mm correspondeu a 21,5% da precipitação total. A precipitação efetiva de 905,4 mm
representou 78,5% da precipitação total, que foi de 1.153,4 mm entre março e dezembro de 2004. A
precipitação interna de 885,4 mm significou 76,8% da precipitação total. O escoamento pelos troncos de
20 mm correspondeu a 1,7% da precipitação total. Os resultados encontrados foram próximos aos valores
obtidos em diversos estudos realizados na Amazônia.

A precipitação interna é o mais importante componente do processo de interceptação em termos
percentuais. Também percentualmente, o escoamento pelos troncos é considerado pequeno quando
comparado ao valor da precipitação interna, porém de grande importância, pois durante o período
seco, quando as chuvas diminuem de intensidade e freqüência, este volume escoado pelos troncos
funciona como mecanismo de auto-abastecimento de água no solo.

A interceptação na Flona de Caxiuanã quase não variou durante o ano, porém como a precipitação total no
período seco tem grande redução, a importância da interceptação da precipitação pela vegetação aumenta.

Infiltração de água no solo

INTRODUÇÃO

Alguns estudos têm demonstrado que a intensidade da chuva sobre florestas de folhas mistas é muito
semelhante à intensidade da chuva observada em campo aberto. Tais informações vêm reforçar o
efeito de proteção do solo pela serrapilheira e vegetação de sub-bosque contra o impacto das gotas de
chuva. A taxa de infiltração no solo é tida como máxima somente no caso de uma cobertura florestal
que não tenha sofrido nenhum tipo de alteração, principalmente causada pelo homem.

No interior de uma floresta qualquer, a camada de matéria orgânica, que se encontra depositada sobre
o solo ou serrapilheira, desempenha papel fundamental na manutenção das condições ideais para que
ocorra o processo de infiltração da água. Em áreas compactadas, quer seja pelo preparo excessivo do
solo, uso de máquinas pesadas, pé de arado ou micropulverização das partículas do solo, e mesmo pelo
pisoteio de animais, a infiltração é bem menor que em áreas florestais adjacentes.

Dependendo da forma do sistema radicular das árvores pode haver menor ou maior aeração e,
principalmente, infiltração de água até as camadas mais profundas do solo.

Com a remoção da cobertura vegetal, o impacto mecânico das gotas de chuva desagrega a estrutura
superficial do solo. As pequenas partículas resultantes selam os poros, diminuindo a infiltração. Ao
mesmo tempo, a precipitação que era interceptada pela folhagem passa a atingir diretamente o solo,
provocando o aumento do escoamento superficial e, conseqüentemente, a erosão (MOLlON, 1985).
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MATERIAL E MÉTODOS

Durante o período de setembro de 2005 a julho de 2006 foram utilizados dois infiltrômetros de inundação
(Figura 12L que consistem em dois anéis metálicos concêntricos, com diâmetros internos de 0,15 e 0,30 m
e altura de 0,30 m fixados adequadamente na superfície do solo, nas parcelas de controle (A) e de
exclusão (8) do experimento ESECAFLOR.

Figura 12 - Infiltrômetros de inundação instalados nas parcela (A) de controle (a), e (B) submetida à exclusão parcial
das chuvas (b).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Velocidade instantânea de infiltração no solo

A velocidade de infiltração nada mais é que a velocidade média com que a água atravessa o solo ou,
ainda, a vazão dividida pela área da seção reta do escoamento. A velocidade instantânea de infiltração
na parcela A foi 25,8%, em média, menor do que na parcela 8. Os valores máximos e mínimos foram de
43,5% em outubro de 2005 e 9,4% em dezembro de 2005 e janeiro de 2006, respectivamente (Figura 13).

VOLUME POTENCIALMENTE INFILTRADO

O volume potencialmente infiltrado na parcela A foi 22,3%, em média, menor do que na parcela 8. Na
parcela A o máximo volume infiltrado foi de 12,6 L rn', em novembro de 2005 e o mínimo de 2,1 L rn",
em janeiro de 2006. Para a parcela 8 o máximo infiltrado foi de 40,9 L rn', em julho de 2006, enquanto
que o mínimo foi de 22,9 L rn", em março de 2006 (Figura 14).
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Figura 13 - Velocidade instantânea da infiltração de água no solo nas parcelas de controle (A) e sob exclusão parcial
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D-
_0_ -·'[}.-.o.. .

• {}o. - -o

N

E
....J

marfev abr maio junset out dez juljannov

2005 2006

50

set

- o-A -.- B

40

30

20

o- - - D0- - • -10 .0 _ .0 .o
- O - . . - • -o . _ - o· - .

0- • - -O •
o

jan

2006

dez

2005

Figura 14 - Infiltração potencial nas parcelas de controle (A) e sob exclusão parcial das chuvas (B).
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INFLUÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO NA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO

A umidade do solo tem papel fundamental nos processos de transferência de energia interna (calor) e
momento entre a atmosfera e a superfície. A velocidade de infiltração de água no solo é inversamente
proporcional à precipitação pluvial. Deste modo, quando há ocorrência de pequenas quantidades de chuva
(período seco) a infiltração atinge velocidades maiores do que durante os meses chuvosos (Figura 15). Na
época das chuvas, o solo está quase que permanentemente com bom suprimento hídrico (satura do),
principalmente nas camadas mais superficiais, porque assim os poros já contêm água em seu interior, o que
retarda a infiltração de novas quantidades. Por este motivo, a parcela (8) sob exclusão parcial das chuvas
apresentou maiores velocidades médias de infiltração de água no solo, por estar sofrendo carência hídrica.

500 1.5
lZl,;j Prp -a A -+- B

N 400 1.2 Nv, E(ClJ

E E
E 300 0.9 EE u

o 200 0.6 o
lC'll lC'll
U. U.
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Figura 15 - Precipitações mensais e velocidade de infiltração de água no solo nas parcelas de controle (A) e sob
exclusão parcial das chuvas (B).

CONCLUSÕES

Durante todo o período estudado, a parcela (8) sob exclusão parcial das chuvas registrou maiores velocidade
de infiltração de água no solo do que a parcela de controle (A). Isto se deve ao fato de ser a parcela 8 uma
área com maior velocidade de infiltração e com isso, seu volume potencialmente infiltrado será maior.

Fluxos de CO2 no solo

INTRODUÇÃO

o carbono no solo é o principal componente do ciclo de carbono terrestre. O armazenamento global de
carbono no solo nos três primeiros metros da superfície é de 2.344 Pg C (JOBBAGY;JACKSON, 2000; SODA
et al., 2004) o que represente três vezes a quantidade de carbono existente na atmosfera e cinco vezes a

70



2. Experimento Esecaflor-LBA em Caxiuanã A. C.L. Costa et aI.

quantidade de carbono armazenada na vegetação. Assim, um aumento ou diminuição de pequenas
quantidades de carbono no solo pode gerar um impacto grande na concentração atmosférica de CO2• A
respiração do solo é o principal caminho por onde o carbono é liberado do sistema do solo. ° fluxo de CO2

do solo é o principal fluxo do ciclo global de carbono e, em segundo lugar, a fixação de carbono pelas
plantas (SODA et aI., 2006).

Após a fotossíntese, o fluxo de CO2 oriundo do solo é a segunda maior fonte de carbono na maior parte
dos ecossistemas e pode ser de 60 a 90% da respiração total dos ecossistemas (KUZYAKOV, 2006).

As taxas de respiração médias do solo para diferentes áreas de florestas, na Amazônia, variam de 3,2 a
6,2 umol CO

2
m·2 s', para temperaturas do solo entre 22 ° e 25,l°C. Estes estudos sugerem que 50 a 84%

da respiração total vêm do solo e, conseqüentemente, é o maior componente da respiração do
ecossistema amazônico (MEIR, 1996; MALHI et al., 1999; DAVIDSON et al., 2000; CHAMBERS et al., 2004).

MATERIAL E MÉTODOS

A respiração do solo (R) foi medida por um sistema de dinâmica fechada, através de um analisador de gás
infravermelho portátil EGM-4 (PP Systems, Hitchin, UK), conectado a uma câmara de respiração do solo SRC-1
(PP Systems, Hitchin, UK) baseado na absorção da radiação na banda do infravermelho (À, > O,7/lm) pelo CO2• A
respiração do solo é dada na forma de fluxo obtido através de uma câmara fixa no solo, onde a concentração de
CO

2
aumenta no tempo devido à circulação do ar em um volume de controle fechado. As medidas foram

conduzidas no período diurno em 25 pontos distribuídos em cada parcela estudada com duas repetições em
cada ponto. ° fluxo devido à Rsfoi calculado com a taxa de variação de concentração de CO2 dentro do volume
de controle da câmara por unidade de tempo e área sobre a região coberta pela câmara, utilizando a Equação 5.

Rs = fàC P 273 44,01 Vc
!J.T 1000 T + 273 22,41 A

(5)

Em que: Rs é o fluxo de CO2 do solo (kg m·2 s'): !J.C/!J.T representa a variação do CO2 dentro da câmara
(ppm) por unidade de tempo (segundos); P é a pressão atmosférica (Pa): T é a temperatura do ar dentro da
câmara (0e); Vc é o volume total do interior da câmara (rn") e A é a área do solo coberta pela câmara (rn').

A câmara (diâmetro de 100 mm e 150 mm de altura) foi ajustada para encaixar nos colares de PVC (100
mm de diâmetro e 50 mm de altura). Em cada parcela foram instalados 25 colares permanentes no solo,
enterrados a uma profundidade de 30 mm, um mês antes do início do experimento, para que o solo
pudesse se estabilizar e minimizar os distúrbios dos colares no local. ° uso de colares permanentes
limita o distúrbio do solo e permite medidas repetidas na mesma posição durante o experimento. Com
a inserção do colar, as raízes poderiam ser cortadas e assim diminuiria a respiração da raiz e,
conseqüentemente, a respiração do solo, mas o valor da perturbação depende da profundidade da
inserção do colar. Segundo Wang et aI. (2005) a perturbação é, provavelmente, insignificante neste
estudo. As medidas foram mensais com duas repetições por ponto, evitando dias chuvosos.
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RESULTADOS

Nos ecossistemas, de maneira geral, a respiração do solo (Rs) varia influenciada principalmente por
oscilações na Ts e no conteúdo de água no solo (CAS), particularmente nas florestas tropicais os fatores
que influenciam as variações da Rs, não são somente a Ts ou o CAS, pois estes são relativamente
constantes. A Rs é composta pelas respirações autotróficas (das raízes) e heterotróficas (microbiana e
microfauna), relacionando a Rs com o ambiente subterrâneo (biomassa de raízes) e com as biomassas
microbianas e microfaunianas do solo (FANG et aI., 1998; DAVIDSON et aI., 2000; ADACHI et aI.; 2006).

As médias dos fluxos de CO2 no solo nas parcelas A e B, no período de janeiro a dezembro de 2005 no
ESECAFLOR apresentadas na Figura 16, foram de 3,46±O,44 e 3,21±O,84 urn ol CO

2
m? s-l,

respectivamente. Sotta et aI. (2004) encontraram um valor médio da Rs de 3,2±O,02 urnol CO2 m-2s-1

em uma área de floresta próxima a Manaus (AM), no período de maio a julho de 1997, aproximado dos
valores encontrados no presente estudo para o período de maio a julho de 2005, que foram de
3,54+0,42 e 3,86+0,56 urnol CO2 m-2 s', nas parcelas A e B, respectivamente.
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Figura 16 - Médias mensais dos fluxos de CO, no solo nas parcelas do ESECAFLOR no ano de 2005, Os símbolos à
direita são as médias do período.

Os valores máximos e mínimos da Rsna parcela A foram de 4,13+0,25 umol CO2 rn? s' registrado em setembro,
e 2,69+0,381lmol CO2 m? s', em março de 2005, respectivamente. Na parcela B a menor Rsocorreu no mês de
novembro com l,79+0,lllmol CO2 m-2 s' e o valor máximo foi 4,22+0,37 urnol CO2 rn? s' em maio de 2005.

Os coeficientes de variação (CV) para as parcelas A e B foram de 13,0 e 26,0%, respectivamente, mostrando
que a variabilidade dos valores medidos em relação à média foram pequenos e quanto menores forem
os valores do CV, maior será a homogeneidade dos dados. No período de janeiro até junho de 2005, as
variações dos fluxos de CO2 nas parcelas experimentais foram semelhantes. Este fato foi devido ao
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período em que a estrutura de exclusão da chuva na parcela B passava por uma reforma dos painéis. A
partir do mês de julho de 2005, com o novo fechamento dos painéis, a exclusão da chuva reduziu
gradativamente os fluxos de CO2 do solo na parcela B, provocado pela menor atividade microbiana
existente sob estresse hídrico.

CONCLUSÃO

Houve uma pequena redução de 7,23% nos fluxos de CO2 no solo durante o ano de 2005, que caiu de
3,46±0,44 urnol CO

2
m-2 S-l na parcela A (controle) para 3,21±O,84 umol CO

2
rn? s'. na parcela (8) sob

exclusão de parte da chuva.

Transpiração vegetal nas duas parcelas do experimento ESECAFLOR

Durante o período de um ano, entre dezembro de 2002 e novembro de 2003, foram realizadas medidas
de fluxo de seiva para se obter a transpiração de onze exemplares de grande porte na parcela de
referência (A) e em doze árvores na parcela (B) sob estresse hídrico. De posse destes dados reais foi
possível extrapolar as medidas para todas as árvores das parcelas através da aplicação de um modelo
numérico para estimar a capacidade de transpiração destas áreas da floresta tropical.

As medidas da transpiração média das 11 árvores da parcela A somaram 159,6 mm com o valor máximo de
17,1 mm no mês de julho e o menor valor foi 8,2 mm, registrado em junho. Entretanto, este valor foi
influenciado por falhas durante alguns dias de medidas em algumas árvores. As árvores monitoradas na
parcela A acumularam uma transpiração de 75,7 mm no período considerado chuvoso, que foi de dezembro
de 2002 a maio de 2003, representado cerca de 47,5% do total do ano. No período restante, considerado seco,
de junho a novembro de 2003, o volume acumulado foi de 83,9 mm que representaram 52,5% do total.

Na parcela 8, o total médio anual transpirado pelas doze árvores monitoradas foi de 190,8 mm. A média
mensal foi de 15,9 mm, com máximo de 25,6 mm em agosto e mínimo de 6,7 mm registrado em novembro,
que também sofreu a influência das falhas nas coletas de dados em face aos problemas operacionais.
Nos seis meses do período chuvoso, as árvores da parcela 8 transpiraram 92,9 mm que significaram
48,7% do total anual, enquanto que no semestre seco foram transpirados 97,9 mm ou 51,3%.

As medidas realizadas nessas árvores mostraram uma transpiração maior das árvores da parcela 8,
mesmo submetida à exclusão de parte da chuva. Isto se deve às características físicas destas árvores,
principalmente a altura média total destas (14,5 e 18,1 m em A e 8, respectivamente) e área basal média
de 0,124 m2 em A e 0,220 rn? em 8, porém, isto não é observado quando se considera a parcela
integralmente. Aplicando-se a relação da transpiração, dividida pela área basal (Tr/A8), em média, as
onze árvores da parcela A transpiraram até 1.287,1 mm ano:'. Já as doze árvores da parcela 8, que
estavam sob influência da exclusão de parte das chuvas, transpiraram até 867,3 mm ano:'.

Também foram realizadas estimativas da transpiração com a aplicação de modelo numérico desses 11
exemplares na parcela A e 12 na parcela 8 para comparação com os valores de transpiração medidos durante
o mesmo período. Para uma melhor visualização são apresentados apenas os resultados obtidos para os
primeiros dias do período de medidas, ou seja, de 1 a 13 de dezembro de 2002. Os totais diários somados das
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11 árvores da parcela A (Figura 17a) indicam uma boa concordância entre as transpirações medidas e
estimadas. Observou-se a grande variabilidade diária existente, mesmo em um curto período de dias.
As transpirações somadas destas 11 árvores atingiram, nos cinco primeiros dias facilmente os 1.000 kg
dia-i. Tais variações são comuns em dias com grande disponibilidade de radiação solar e elevado déficit
de pressão de vapor atmosférico. As transpirações também sofreram reduções com o aumento da
nebulosidade e ocorrência de chuva, como nos dias 10 (8,2 mm), 11 (19,8 mm), 12 (22,0 mm) e dia 13 (8,0
mm), sendo que no dia 11 a precipitação foi maior durante o período noturno. A radiação solar de ondas
curtas no dia 11 foi de 14,7 MJ dia-i, sendo de apenas 7,3 MJ dia-i no dia 10, de 12,4 MJ dia-i no dia 12 e de
15,9 MJ dia-i no dia 13. A ocorrência de precipitação durante o período de luz solar reduz a demanda
atmosférica por umidade e, conseqüentemente, diminui a transpiração naquele dia, porém, o maior
conteúdo de água no solo é favorável à transpiração no dia seguinte à chuva. A correlação entre as
transpirações (T) medidas e estimadas apresentou um excelente coeficiente de determinação com
R2=0,89 (Figura 17b), indicando o bom ajuste do modelo utilizado. Observou-se que as árvores da
parcela B apresentam totais diários ligeiramente inferiores aos da parcela A nos primeiros dias analisados;
entretanto, não apresentam reduções consideráveis nos dias com chuvas no período de 10 a 13 de
dezembro (Figura 17c). O coeficiente de determinação obtido na parcela B (R2=0,85) também mostrou
ótima concordância entre os valores medidos e os estimados nesse período (Figura 17d).

ESTIMATIVAS DA TRANSPIRAÇÃO DA VEGETAÇÃO NA FLONA DE CAXIUANÃ, PARÁ

Para a estimativa da transpiração de todas as árvores com DAP > 0,1 m foi utilizado um modelo numérico
composto por equações obtidas em regressões lineares realizadas com as medidas de fluxo de seiva
em algumas árvores, utilizando-se os seguintes coeficientes: cp=0,6503; fi =-1,5651; a =446,77; /3 =34,619
para a parcela A e cp=0,01; fi =-0,9724; a=447,07; /3=-0,731 para a parcela B.

Posteriormente, as transpirações estimadas em cada uma das árvores foram somadas para se determinar
o potencial de transpiração das duas parcelas experimentais.

A integração de todas as transpirações diárias obtidas pela aplicação do modelo, para as 524 árvores da
parcela A resultou em uma transpiração da parcela (Tp) de 1.228,3 mm ano-i. Esta transpiração é
correspondente ao período de um ano, cuja média foi de 102,4+12,3 mm mês-i, representando cerca de
58,5% da precipitação pluvial (P) registrada neste mesmo período, que foi de 2.100,1 mm ano:'. Deste total
precipitado, 1.589,9 mm foram registrados no período chuvoso, que se estende de dezembro a maio,
representando cerca de 75,7% do total anual. O restante do total precipitado (510,2 mm), que corresponde a
24,3%, foi obtido no período seco, entre junho e novembro. Assim sendo, a Tp de 669,5 mm representou
54,5% de P, no período seco, enquanto que os 558,8 mm estimados para a Tp significaram 45,5% de P no
período chuvoso. Houve uma oscilação máxima de 35,9% nos valores mensais da Tp, que variam entre os
maiores valores de 118,5 mm em agosto, 116,8 mm em outubro e os menores valores de 75,9 mm em
fevereiro, 89,5 mm em abril (Figura 18). Esta sazonalidade da transpiração estimada é explicada pela pouca
variabilidade nos totais da radiação solar incidente na região equatorial. Na Flona de Caxiuanã a radiação de
ondas curtas acumulada foi de ROC= 5.538,8 MJ ano-i neste mesmo período, sendo que cerca de 2.422,3 MJ
(43,7%) foram acumulados no período chuvoso, enquanto que 3.116,5 MJ (56,3%) no período seco.
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Figura 17 - Transpirações medidas e estimadas (T" kg dia:') em 11 e 12 árvores nas parcelas A e B do ESECAFLOR,
respectivamente, durante o período de 1 a 13 de dezembro de 2002 e suas correlações lineares.

Oliveira (2007), em seu estudo para a mesma região da Flona de Caxiuanã, revelou que a precipitação
efetiva (PE), ou seja, aquela chuva que realmente alcança a superfície somada à porção que escoou
pelos troncos das árvores, representou 78,5% da P total incidente acima do dossel, enquanto que a
precipitação interceptada (/) pela vegetação foi de 21,5% de P.

Considerando-se que tenha ocorrido uma interceptação da chuva da ordem de 21,5% neste período de estudo o
volume de precipitação que efetivamente atingiria a superfície e estaria disponível para infiltrar no solo e ser
absorvido pelas raízes,seria reduzido dos 2.100,1 mm para cerca de 1.648,5 mm. Isso faria com que a Tp na
parcela A (1.228,3 mm) passasse a ter uma representatividade maior, passando dos 58,5% para cerca
de 74,5% da P. A transpiração estimada para a Flona de Caxiuanã na parcela A (1.228,3 mm ano:') representou
76,4% da ET calculada de 1.608,6 mm ano:'. Jimenez et aI. (1996) realizaram um estudo nas florestas de Água
Garcia nas montanhas de Tenerife, nas Ilhas Canárias, e mediram o fluxo de seiva em seis exemplares de Laurus
azo rica para determinar a transpiração durante um ano, entre junho de 1993 e maio de 1994. Os autores
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Figura 18 - Transpirações mensais estimadas para todas as árvores das duas parcelas do ESECAFLOR (mm mês:']
entre dezembro de 2002 e novembro de 2003_

extrapolaram as medidas para toda a área considerando hipoteticamente que todas as árvores seriam exemplares
de Laurus azorica e encontraram uma Tp = 636 mm, que representariam cerca de 65% da ET e 80% da P.

Quando o modelo numérico foi aplicado nas 499 árvores da parcela B do ESECAFLOR,e posteriormente
as transpirações individuais integradas obteve-se como resultado uma transpiração da parcela (Tp) de
401,0 mm ano:'. Para o mesmo período a transpiração média foi de 33,4+6,5 mm mês:'. A variação
máxima entre as transpirações mensais foi de 52,5% estimada entre fevereiro (19,1 mm) e agosto (40,8 mm)
e para o mês de abril foi estimada uma Tp de 24,2 mm, enquanto que para novembro foi de 39,2 mm
(Figura 18). Durante este período a P registrada foi de 2.100,1 mm, com 75,7% no período chuvoso e
24,3% obtidos no período seco. Assim sendo, na parcela B a Tp (401,0 mm ano') representou 19,1% de
P no ano, apesar da grande diferença entre os extremos de fevereiro e agosto, quando se consideram
ambos os períodos, chuvoso e seco, há uma distribuição regular entre as duas estações do ano, com
173,0 mm (43,1%), estimados para o período de dezembro a maio e 228,0 mm (56,9%) de junho a
novembro, os porcentuais da parcela B são ligeiramente diferentes daqueles obtidos na parcela A
(Tabela 5). A Tp da parcela B representou cerca de 24,9% da fT calculada no período (1.608,6 mm ano').
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Como durante o período deste estudo a P foi medida no topo da torre, acima da vegetação, e considerando-se
uma interceptação da chuva de 21,5% conforme recomendado por Oliveira (2007), neste período de estudo, o
volume de precipitação, que efetivamente atingiu a superfície e estaria disponível para infiltrar no solo e ser
transpirado de volta à atmosfera, seria reduzido dos 2.100,1 mm ano:' para cerca de 1.648,5 mm ano:'. Isso faria
com que a Tp na parcela B (401,0 mm ano:') tivesse uma maior participação, passando dos 19,1% para cerca de
24,3% da P. Em um estudo nas florestas de Água Garcia, nas montanhas de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Jimenez
et aI. (1999) mediram o fluxo de seiva em seis exemplares de Myrica faya para determinar a transpiração
durante o ano de 1995. Ao extrapolarem as medidas para toda a área os autores consideram que todas as
árvores seriam exemplares de Myrica faya e encontraram uma Tp = 294 mm, representado cerca de 30% da
fT e 47% da P, sendo que 34% da Tp seriam no inverno e 66% no verão (Tabela 5).
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Tabela 5. Precipitação pluvial (P), transpiração estimada da parcela (Tp), e evapotranspiração potencial (ET) em
diferentes estudos.

Local P Tp ET Tp Autor
(mm) (% de P) (%ET)

795,0 636,0 978,5 80,0 65,0 Jimenez et 01. 1996
625,5 294,0 980,0 47,0 30,0 Jimenez et 01. 1996

1.228,3 58,5 76,4
2.100,1 1.608,6 Este estudo

401,0 19,1 24,9

Transpiração estimada da percela (Tp)

Inverno Verão Autor
(mm) (%) (mm) (%)

100,0 34,0 194,0 66,0 Jimenez et 01. 1996
558,8 45,5 669,5 54,5

Este estudo
173,0 43,1 228,0 56,9

Tenerife
Tenerife
Caxiuanã A

Caxiuanã B

Tenerife
Caxiuanã A

Caxiuanã B

CONCLUSÃO

A resposta da modelagem aplicada para a transpiração de todas as árvores com DAP>O,l rn, em ambas as
parcelas experimentais, indicou uma redução da transpiração na parcela B (401,0 mm ano') sob exclusão de
parte das chuvas para cerca de 32,6% da transpiração estimada para a parcela A (1.228,3 mm ano:') em
condições ambientais normais de suprimento hídrico às plantas. Esseresultado obtido através de modelagem
está plenamente de acordo com aquele observado nas medidas realizadas nos exemplares de E. coriacea,
entre os anos de 2000 e 2003, quando a árvore (B381) da parcela B apresentou uma redução na transpiração
para apenas 32,4% da transpiração medida na planta (A237) da parcela A. Como a árvore B381 apresentou
claros sinais de acelerada senescência durante o período de restrição hídrica, pode-se considerar que, por
analogia, as outras árvores, sob as mesmas condições ambientais, responderiam de maneira semelhante.

Incremento de biomassa aérea, influenciado por deficiência de água no solo

INTRODUÇÃO

Miranda et aI. (2004) realizaram a estimativa de biomassa seca (Bs) acima do solo e estoque de carbono
(EC) de SAF's (sistemas agroflorestais) no rio Juba, Cametá, Pará. A Bs foi estimada através do método
indireto(não destrutivo) a partir de dados de um inventário florestal realizado em sete parcelas de 0,25 ha,
onde foram inventariados, em média, 2.594 indivíduos por hectare, com DAP ~ Sem, tendo como espécies
mais importantes Euterpe olaracea Mart. (açaí) e Theobroma cacao L.(cacau), que representaram 80% dos
indivíduos e 20% das outras árvores. Em média, a BS dos sistemas agroflorestais foi de 298,44 Mg ha',
sendo que o açaí apresentou BS de 4,47 Mg ha' (43% nas folhas e 57% nos estipes), o cacau 1,45 Mg ha'
(18% nas folhas e 82% na madeira) e as demais árvores 292,52 Mg ha' (1% nas folhas e 99% na madeira).
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o estoque de carbono (EC) que esta contido na as total apresentou média de 134,30 Mg ha', sendo que
o açaí estocou 2,Ol Mg ha' (1,5%) .o cacau 0,65 Mg ha' (0,5%) e as demais árvores 131,63 Mg ha' (98%).
Demonstrou-se a partir destes dados que o EC nos SAF's representaram cerca de 96% do carbono que é
estocado em uma floresta primária de terra firme, cerca de 62% a mais do que em uma floresta secundária
enriquecida e 23% a mais do que o estocado em florestas de várzeas na Amazônia. Deste modo, conclui-
se os SAF's das várzeas do rio Juba são importantes acumuladores de carbono, contribuindo com grande
eficácia no seqüestro de carbono e redução do efeito estufa.

Oliveira et aI. (2003), estudaram o impacto da exploração seletiva de madeira em áreas em processo de
fragmentação florestal na Amazônia ocidental. O estudo foi feito ao longo dos principais eixos das rodovias
BR-364 e BR-317, com duas amostras por eixo de florestas primárias em processo de fragmentação com o
conjunto de tipologias florestais semelhantes. As unidades amostrais estudadas ao longo da BR-364 foram
Catuaba e Floresta Estadual do Antimari, enquanto que, no trecho da BR-364, Ponteio e Adélcio, com áreas
variando entre 800 hectares o menor fragmento e 70.000 hectares, uma floresta intocada com distâncias
de Rio Branco entre 30 e 135 km. A Floresta Estadual do Antimari foi utilizada como testemunha por ser
uma área com efeitos antrópicos reduzidos. Foram avaliados, por meio de equações alométricas, os
padrões de distribuição de biomassa entre as quatro áreas, onde foi possível associar o processo de
fragmentação florestal à dinâmica de biomassa em florestas primárias. Os efeitos da exploração seletiva
de madeira foram evidentes e mostrou uma redução drástica em biomassa para as espécies mais exploradas
na área da Catuaba, com 3 Mg ha',

As chuvas têm papel fundamental no desenvolvimento de uma floresta e qualquer alteração no ciclo
hidrológico pode influenciar no desenvolvimento da mesma, comprometendo o crescimento de
biomassa e o estoque de carbono pela biomassa verde, conseqüentemente levando a uma elevação do
fenômeno do efeito estufa. O estudo realizado objetivou a forma como isso ocorre na floresta quando
está sob um regime de exclusão de água.

A estimativa de biomassa de florestas pode nos proporcionar as informações sobre o estoque de macro
e micronutrientes, e também nas questões de clima a biomassa é usada para estimar o estoque de
carbono e a quantidade de CO2 liberada na atmosfera (SílVIO, 2004). Foram realizados no período
compreendido entre agosto de 2005 a julho de 2006, estudos em que relacionamos a medida do diâmetro
à altura do peito (DAP) e a precipitação para estimar a variabilidade do incremento de biomassa. O
acúmulo de biomassa em um povoamento florestal ou agroflorestal, é afetado por fatores ambientais,
bem como por fatores inerentes à natureza da própria planta (SílVIO, 2004).

MATERIAL E MÉTODOS

Na parcela A foram monitoradas mensalmente 532 árvores enquanto que na parcela B foram monitoradas
501 árvores. Em cada árvore foi colocada uma cinta dendrométrica para medir o DAP (diâmetro à altura
do peito), onde foram realizadas medidas mensais do crescimento do DAP, em milímetros. A partir
destes valores foram calculados os incrementos de biomassa em cada uma das árvores que compõem
as duas parcelas, usando-se as seguintes equações propostas por Higuchi (1998):
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In P = -1,754 + 2,665/n D; para árvores com 5S DAP<20 cm
In P = -0,151 + 2,170 In D; para árvores com DAP~20 cm
In P = -1,497 + 2,5481n D; para árvores com DAp35 cm

Onde: D é o valor do DAP (em), P é o peso da matéria fresca (kg).

(6)
(7)
(8)

Estas equações foram utilizadas por usarem apenas o DAP como variável independente, que é uma
variável fácil de ser medida no campo e sem erros amostrais. Os dados apresentados no estudo referem-
se a medidas efetuadas em todas as árvores catalogadas no sítio do experimento ESECAFLORdurante o
período de agosto de 2005 a junho de 2006.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Distribuição diamétrica das árvores

Na distribuição dia métrica das árvores do ESECAFLORobserva-se a predominância de árvores com DAP
variando entre 0,10 e 0,20 m, em ambas as parcelas, o que evidencia a grande semelhança entre esta
distribuição nas duas áreas estudadas (Figura 19).
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Figura 19 - Distribuição diamétrica das árvores nas parcelas (A) de controle e (B) submetida à exclusão parcial das
chuvas no experimento ESECAFLOR.

Distribuição das alturas das árvores

Há predominância de árvores com altura variando entre 10 e 20 m em ambas as parcelas do experimento
ESECAFLORcom mais de 250 exemplares por parcela vindo, em seguida, a classedos 20 aos 30 m com pouco mais
de 100 árvores. Depois vem a classe com DAP < 10 m, onde a parcela A contabilizou cerca de 100 unidades,
enquanto que a parcela B possui apenas a metade desta quantidade. E,por último, vem a classe das árvores com
DAP> 30 rn, que contém aproximadamente 30 exemplares em cada uma das parcelas (Figura 20).
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parcial das chuvas do experimento ESECAFLOR.

VARIAÇÃO MENSAL DAS BIOMASSAS TOTAIS

Altura (m)

É importante observar a pequena variabilidade mensal na biomassa total na parcela (8) submetida à
exclusão parcial das chuvas, quando comparada com a variabilidade na parcela (A) de controle. Na
parcela A houve uma sazonalidade bem definida na biomassa total, sendo que na época chuvosa, que
se estende de dezembro a maio, foi verificada uma pequena retração no DAP das árvores, implicando
na redução de sua biomassa total. As árvores da parcela 8 apresentaram uma pequena redução nos
DAP's, implicando em uma redução na biomassa mensal nesta parcela (Figura 21).

VARIAÇÃO ANUAL DAS BIOMASSAS TOTAIS

É evidente a grande influência exercida pela redução do conteúdo de água no solo sobre a variabilidade
anual da biomassa da floresta. Na parcela de controle (AL onde não houve a redução hídrica induzida,
considerando-se todo o período estudado, aconteceu um incremento de aproximadamente, llA% na
biomassa total daquela parcela, porém nos meses de setembro a novembro de 2005, quando ocorreu
uma intensa estiagem na área, houve acentuada redução (aproximadamente 30%) nos incrementos de
biomassa. Quando analisadas as variações das biomassas neste mesmo período, para a parcela 8, onde
aconteceu a redução induzida de água no solo, houve redução de, aproximadamente, 6,2% no
incremento de biomassa total da floresta, sendo que esta variação ocorreu durante todo o período, pois
a parcela já está sob exclusão parcial das chuvas e as plantas respondem a este efeito (Figura 22).
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CONCLUSÕES

A disponibilidade hídrica do solo é de fundamental importância no sentido do crescimento das florestas tropicais
chuvosas na Amazônia. A redução na disponibilidade hídrica para a floresta poderá implicar na redução da sua
taxa de crescimento. Esta redução na taxa de crescimento afetará a absorção do carbono da atmosfera.

Medidas da liteira

A capacidade da floresta amazônica em desenvolver-se sobre solos com baixa disponibilidade de nutrientes
e com grande produção de biomassa deve-se à eficiente deposição e rápida liberação dos elementos minerais
mediante a decomposição da serrapilheira e na reabsorção através das raízes superficiais (NEVES et alo,
2001). A quantidade do material vegetal que se deposita no solo resulta dos componentes senescentes da
parte aérea das plantas, que ao caírem sobre o solo, formam uma camada denominada liteira, que compreende
as folhas, caules, flores e frutos (GOLEY,1978). A serrapilheira (ou liteira) fina atua na superfície do solo como
um sistema de entrada e saída de nutrientes ao ecossistema através de processos de produção e
decomposição. Estes processos são importantes na restauração da fertilidade do solo em áreas em inicio de
sucessão ecológica (EWEL, 1976). Com o crescimento e o aumento da idade das árvores, inicia-se a queda de
folhas, gravetos e partes reprodutivas para formar a camada de liteira, sendo que sua decomposição e
liberação de nutrientes constituem os principais processos dos ciclos biogeoquímicos (SILVA,2004). O processo
inicia-se com a absorção após a decomposição da serrapilheira e também com o escorrimento de água pelos
diferentes compartimentos da planta, concluindo-se com o retorno dos mesmos ao solo (NEVESet alo,2001).

A sazonalidade na queda de detritos vegetais pode estar relacionada a diversos fatores, tais como:
fotoperíodo, deficiência hídrica, condições climáticas, competições intercopas, dentre outros. Em
condições tropicais é comum, no decorrer de cada ano, a intensificação da deposição de material
orgânico na estação de menor precipitação, devido ao aumento do componente foliar.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudou-se a variabilidade mensal da liteira no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007,
relacionada com a precipitação pluviométrica no sítio de pesquisa do projeto ESECAFLOR. Utilizou-se
uma estação meteorológica automática da Campbell Scientific, modelo CR23X, instalada no topo de
uma torre micrometeorológica de 40 metros de altura e localizada nas proximidades de onde foram
coletados os dados de liteira. Os dados foram obtidos a partir de intervalos horários.

As coletas de liteira foram feitas mensalmente, utilizando-se 40 aparatos de malha de nylon de 1mm, com
área individual de 1m2 cada, distribuídos aleatoriamente a uma altura de 50 cm acima do solo na parcela A
e acima dos painéis de exclusão da água da chuva na parcela B. Foram utilizados 20 aparatos em cada
parcela. O recolhimento do material foi feito em sacos de papel. Após a triagem minuciosa do material
este foi colocado para secar a 80°C, por 48 horas consecutivas, em estufa ventilada. Após a secagem, este
material foi pesado em uma balança de precisão por aparato, por fração e por parcela.

82



2. Experimento Esecaflor-LBA em Caxiuanã A.C.L. Costa et aI.

o material coletado foi classificado em quatro frações: folhas, flor e frutos, gravetos e outros. Após as
análises de consistência dos dados, estes foram trabalhados na planilha eletrônica Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Verificou-se que os maiores valores de folhas e gravetos ocorreram entre os meses de abril e julho,
final da estação chuvosa da região, tendo as folhas apresentado valores médios mensais, para as parcelas
A e B, da ordem de 378,3 kg.ha' e 319,0 kg.ha', respectivamente. Em relação aos gravetos, estes valores
foram da ordem de 77,4 kg.ha' e 63,7 kg.ha', respectivamente, para as parcelas A e B.

Em relação às flores e frutos, os maiores valores ocorreram nos meses de julho a novembro, época
menos chuvosa da região. Os valores médios anuais observados nas parcelas A e B foram de 73,7 kg.ha' e
32,9 kg.ha', respectivamente.

A fração da liteira correspondente a outros foi a que apresentou os menores valores, sendo estes
correspondentes a 25,2 kg.ha' e 13,7 kg.ha'. respectivamente, para as parcelas A e B. Os maiores
valores ocorreram nos meses de junho e novembro, correspondente ao período seco da região.

De uma maneira geral, a parcela A, que não sofre estresse hídrico induzido, apresentou maiores valores
médios mensais em todas as frações de liteira estudada quando comparada à parcela B, onde está
sendo feita a exclusão de 90% da água da chuva no solo, sendo estas diferenças de 15,7% para as flores,
17,7 % para os gravetos, 55,4% para as flores e frutos e 45,6 % para os outros.

Na Figura 23 vemos a distribuição mensal das frações de folhas, gravetos, flores e frutos e outros, nas
parcelas A e B do projeto ESECAFLOR, relacionada com a precipitação mensal no período estudado.
Optou-se por estudar este elemento meteorológico por ele ser o que apresentou a maior variabilidade
durante o período estudado. Dentre todas as frações de liteira estudadas, aquela correspondente a
flores e frutos foi a que apresentou o maior grau de dependência com este elemento meteorológico,
na parcela A, com um coeficiente de correlação de -0,81. Na parcela com deficiência de água no solo
este coeficiente foi de apenas -0,17. Este fato evidencia que as maiores quedas desta fração de liteira
acontecem justamente durante a época seca da região. O grau de dependência de todas as frações da
liteira, na parcela que apresentava exclusão de água no solo foi visivelmente menor, com exceção da
fração de folhas e gravetos que apresentaram valores relativamente próximos; as outras frações
apresentaram baixos coeficientes de correlação, sendo o coeficiente de correlação entre a liteira total
na parcela de exclusão da água no solo de apenas -0,49, ao passo que, na parcela sem restrições hídricas,
este coeficiente foi de -0,65. Estes resultados indicam que, à medida que a deficiência de água no solo
torna-se crítica, os elementos meteorológicos passam a ter menores contribuições no comportamento
final da queda de liteira.

Na Tabela 6 temos as principais características das diferentes frações da liteira, assim como as correlações
entre estas frações e a precipitação. De todas as frações estudadas, a que apresentou melhor correlação
com a precipitação foi a flor/fruto, na parcela A, com coeficientes de correlação de -0,81, caracterizando
que as maiores quantidades desta fração ocorrem durante a época seca da região. Em relação à parcela B,
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Figura 23 - Distribuição média mensal das folhas, gravetos, flores e frutos e outras frações de liteira nas parcelas
A e B, do projeto ESECAFLOR, relacionada com a precipitação média mensal (2004 - 2007).

Tabela 6 - Principais características da liteira no projeto ESECAFLOR (2004 -2007).

Parcela A Parcela B
Frações Frações

Folhas Gravetos
Flor e

Outros
Lite i ra

Folhas Gravetos
Flor e

Outros
Litei ra

fruto Total fruto Total

Média mensal (kg.hao'.mês')378 77,4 74 25,2 555 319 63,7 32,9 13,7 429

Desvio Padrão (kg.ha') 140 22,9 32 23,7 181 108 16,2 9,3 7,9 122

Coeficiente de variação (%) 37 29,5 43 94,5 32,6 33,7 25,4 28,3 57,7 28,3

Correlação com precipitação-0,5 -0,2 -0,8 -0,8 -0,65 -0,5 0,11 0,17 -0,73 -0,49
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onde existe deficiência hídrica induzida pela estrutura de exclusão da água da chuva no solo, a melhor
correlação foi verificada entre a componente outros, onde foi encontrado um coeficiente de correlação
de -0,73. Praticamente todas as correlações encontradas nessa parcela apresentaram menores valores,
quando comparadas com a parcela A, fato este que deve estar relacionado com a maior influência da
umidade do solo sobre o comportamento das plantas, quando comparado com a precipitação.

CONCLUSÕES

Verificou-se que existe uma diminuição da queda de liteira associada ao estresse hídrico do solo. A
maior contribuição, em peso, dos componentes da liteira total foi a fração que corresponde às folhas. A
fração da liteira que apresentou maior sensibilidade ao estresse hídrico foi à fração correspondente à
parte reprodutiva da vegetação. Dente os elementos meteorológicos estudados, o que apresentou
melhores correlações foi a precipitação. Esta característica pode estar associada com a maior variabilidade
deste fenômeno em relação aos demais estudados. As melhores correlações foram observadas na
parcela que não sofreu redução no seu conteúdo de água no solo, o que evidencia a grande dependência
da vida da floresta com a disponibilidade hídrica do solo.

CONTEÚDO DE ÁGUA NO SOLO

o solo da ECFPn apresentou uma particularidade com relação à abertura das trincheiras de 5 m de
profundidade nas parcelas. Em torno dos 3 m de profundidade foi observada a ocorrência de uma
camada de solo laterítico com aproximadamente 0,3 m de espessura; tal presença rochosa dificulta a
penetração das raízes para as camadas mais profundas do solo. Os conteúdos de água no solo, a partir de
novembro de 2000, são exibidos na Figura 16. É importante ressaltar que no dia 15 de dezembro de 2001
iniciou-se o processo de exclusão parcial da água da chuva, na parcela B.

A redução do volume de água que atingiu o solo nesta área provocou diminuição acentuada nos valores
medidos de umidade do solo já observada a partir de fevereiro de 2002 (Figura 24). Esta restrição hídrica
induzida, à qual foram submetidas as plantas da parcela coberta (B), provocou alterações nas respostas
transpiratórias das árvores de E. coriacea monitoradas. As medições realizadas no solo mostraram grande
variação no conteúdo de água entre as parcelas. Comparando-se os volumes, concluiu-se que a maior
diferença foi de -33% de água na parcela B no mês de junho de 2002, final do período chuvoso (Figura
25). Neste ano não ocorreu, durante a época das chuvas, reposição dos estoques normais da água no
solo desta parcela (conteúdo pré-cobertura da área). A disponibilidade hídrica para as raízes foi reduzida
alterando, concomitantemente, o volume de água transportado pelos vegetais para a atmosfera.

No período de julho a dezembro de 2002, as diferenças no conteúdo de água entre as parcelas diminuíram,
mais pelo fato de também haver redução no teor de umidade do solo da parcela A, do que por uma
elevação no conteúdo da parcela B. Com o retorno do período chuvoso, no início de 2003, as diferenças
voltaram a crescer mostrando a eficiência do trabalho estrutural realizado na cobertura do Experimento
ESECAFLOR,que permitiu se avaliar o impacto causado pelo período acentuado de seca na região.
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o conteúdo de água no solo (CAS), armazenado na camada da superfície até 3 m, superior ao horizonte
laterítico durante o ano de 2002 (Figura 24), oscilou próximo de 600 mm na parcela B nos meses de
janeiro a junho, sendo o máximo registrado em abril com 602 mm. Em janeiro de 2003, mediu-se o nível
mais baixo de água no solo com 452 mm e, conforme o previsto, a sazonalidade natural da umidade do
solo foi alterada na parcela B; em 13 de janeiro de 2003, a parcela B reduziu 30,5% de água no solo em
relação a 15 de dezembro de 2000. Por outro lado, na parcela de controle (A) a sazonal idade foi mantida,
sendo registrado os valores máximo (março) e mínimo (outubro) de 776 e 530 mm, respectivamente.
Finalmente, em 13 de janeiro de 2003, a parcela A registrou redução de apenas 9,1% de água no solo, em
relação a 15 de dezembro de 2000. Como, em meados de dezembro de 2001, o trabalho de cobertura da
parcela B foi finalizado e se iniciaram as medidas sob o processo de exclusão de mais de 90% da água das
chuvas que ocorreram na região. No começo do período chuvoso de 2002, o solo já apresentava redução
no teor de água, entretanto, ainda continha grande volume armazenado. Por outro lado, com a cobertura
plástica na parcela B, o conteúdo de água começou integralmente, reduzindo, desta maneira, a
disponibilidade hídrica às plantas. Em julho de 2002, com a chegada da época menos chuvosa, a diferença
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já era claramente visível como foi determinado pelas medidas de TDR (Figura 25), sendo que o solo da
parcela B chegou a apresentar, na camada da superfície até os 3 m de profundidade, cerca de dois terços
do teor de umidade registrado na parcela A.

Para quantificar o conteúdo de água no solo prontamente disponível às raizes, foram realizados perfis a cada
metro de profundidade, desde a superfície até cinco metros. Como a cobertura da parcela B foi fechada no
final do ano 2001 e as análises de fluxo de seiva foram realizadas em dezembro de 2000 e janeiro de 2003, os
perfis médios de CAS obtidos entre janeiro e março dos anos de 2001 e de 2003 são representativos das
condições hídricas do solo nos períodos estudados. No ano de 2001 (círculos) quase não há diferença entre a
parcela A (símbolos cheios e linhas contínuas) e a parcela B (símbolos vazados e linhas pontilhadas),
principalmente nos três primeiros metros de profundidade. Para o ano de 2003 (triângulos), a parcela A
permanece com valores aproximadamente iguais àqueles obtidos no ano de 2001 até três metros de
profundidade; depois deste nível, sofre uma redução. Por outro lado, a parcela B apresenta claramente a
diminuição do conteúdo de água desde a superfície até o fundo da trincheira (Figura 26).
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