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A preocupação com a conservação e a recuperação da cobertura florestal ao longo dos rios é
relativamente recente no Brasil e tem sido objeto de discussões amplas e freqüentes, abordando aspectos
técnicos, científicos, conservacionistas e da legislação correlata.

A legislação brasileira protege, de forma permanente, uma faixa de terra e o ecossistema a ela associado,
cuja largura mínima deve ser de 30 m ao longo dos rios. De fato, essas áreas têm características ecológicas e
hidrológicas distintas, que justificam um tratamento diferenciado dos demais terrenos, mediante a extensa gama
de influências que esta faixa exerce sobre os corpos de água, tanto do ponto de vista biótico quanto abiótico.

Espera-se, portanto, que as florestas ciliares plantadas venham, após algum tempo, a oferecer os
mesmos benefícios atribuídos às matas ciliares naturais.

A reconhecida importância do ecossistema ripário tem motivado ações e pesquisas visando facilitar a
sua restauração, que trouxeram avanços significativos no conhecimento sobre o assunto em anos recentes,
destacando-se obras de síntese, como Rodrigues & Leitão Filho (2000), Ribeiro . (2001), Kageyama
(2003), e Galvão & Silva (2005). Porém, faltam análises hidrológicas para os plantios experimentais de
restauração, que possam testar a sua eficácia em proteger os recursos hídricos. Faltam também estudos que
demonstrem as relações ecológicas entre a floresta plantada e o ambiente, que possam predizer o futuro dos
plantios de restauração e compreender os fatores determinantes do êxito dos processos naturais de sucessão,
que poderão assegurar a perpetuidade das florestas formadas.

Os estudos já realizados em florestas naturais sobre o assunto mostram que a interceptação gira em
torno de 80% do balanço hídrico anual (Lima & Nicolielo, 1983; Cicco ., 1986/1988; Fujieda ., 1997;
Arcova ., 2003; Oliveira Júnior & Dias, 2005) e que quanto maior a biomassa da vegetação em uma bacia
hidrográfica, maior é a chance da água interagir com a folhagem, aumentando a interceptação e diminuindo a
quantidade de chuva que chega ao solo. Por conseqüência, menor será a vazão da bacia hidrográfica. De fato,
após extensa revisão bibliográfica, Bosh & Hewlett (1982) verificaram o aumento da produção hídrica após
execução de operações silviculturais que diminuíram a cobertura florestal.

O objetivo do presente estudo foi analisar comparativamente alguns modelos de plantio de mata ciliar
em região de cerrado quanto ao seu papel na interceptação da água das chuvas. Supõe-se que diferentes modelos
de plantio resultarão em taxas distintas de interceptação, com reflexos sobre a função protetora da floresta.

A Floresta Estadual de Assis está localizada na região oeste do Estado de São Paulo, sob as
coordenadas 22º 35’ S e 50º 22’ W, a uma altitude média de 562 m. O solo na área experimental é do tipo
Neossolo Quartzarênico (Áreia Quartzosa Hidromórfica), com lençol freático superficial a pouco profundo.
A área está em uma zona de transição entre os tipos climáticos Cwa e Cfa, segundo a classificação de Köppen,
sujeito a geadas esporádicas, com precipitação anual média de 1.300 mm.
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O plantio experimental onde foi desenvolvido o estudo foi instalado em 1989, ocupando uma área de
16.308 m , em torno das nascentes e ao longo da margem direita da água do Barro Preto, pequeno tributário da
Bacia do Paranapanema. As parcelas estão distribuídas dentro dos limites da faixa de preservação permanente
estabelecida pela lei (30 m).

As técnicas de preparo de solo, de plantio e de condução das mudas foram descritas por Durigan &
Silveira (1999), que efetuaram análise comparativa dos modelos de plantio aos nove anos, sob o ponto de vista da
sobrevivência e crescimento das árvores.

Embora o plantio experimental compreendesse nove tratamentos, foram analisados no presente estudo
apenas quatro, descritos a seguir:

1 – Plantio puro de Aubl.

2 – Plantio puro de (Benth.) Speg.

3 – Plantio puro de Engelm var. Little & Dormann.

4 – Plantio misto com seis espécies nativas de matas ciliares em região de cerrado, organizadas em
módulos sucessionais.

Cada um dos tratamentos foi caracterizado estruturalmente, visando correlacionar os dados de
interceptação com as características da floresta. Foram utilizados os seguintes descritores de estrutura:
área basal; cobertura de copas, fenologia foliar, densidade de árvores plantadas sobreviventes e densidade
de regenerantes.

A precipitação foi tomada no interior de parcelas reflorestadas e, também, em área adjacente,
sem cobertura florestal, como Testemunha.

Na área aberta (testemunha), a precipitação total (P ) foi medida em cinco pluviômetros.Aprecipitação
interna (P ) dos modelos florestais foi medida em dez interceptômetros por tratamento, distribuídos ao acaso e
mudados de lugar após cada evento chuvoso.

Os pluviômetros e interceptômetros utilizados são recipientes de polietileno com 15 cm de profundidade
e abertura superficial circular com 9,2 cm de diâmetro, fixados a 50 cm acima do nível do solo, com estacas
de PVC. Os volumes de precipitação foram medidos no campo em mililitros e, com base nas dimensões do
recipiente, posteriormente convertidos em altura pluviométrica através da equação (1).

Precipitação (mm) = volume medido (ml) x 0,1504 (1)

Foram efetuadas medições da água recolhida nos pluviômetros e interceptômetros em diversos
eventos chuvosos, durante cinco meses, no período de agosto de 2006 a janeiro de 2007.

O cálculo da interceptação foi feito segundo a equação (2).

Interceptação (%) = 100 (P - P ) P (2)

onde: P = precipitação total (mm), medida a céu aberto;
P = precipitação interna (mm), medida sob o dossel.

Efetuou-se análise de correlações de Pearson entre as características estruturais da floresta e os dados
de interceptação.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização Estrutural dos Modelos de Plantio

3.2 Interceptação

Há uma grande variação estrutural entre os plantios comparados, em termos de área basal, densidade
das árvores sobreviventes após 17 anos, cobertura de copas e deciduidade do dossel (TABELA1), que certamente
acarreta efeitos distintos sobre a água da chuva e umidade do solo.

TABELA 1 – Densidade, área basal, cobertura de copas e deciduidade em diferentes modelos de plantio de mata
ciliar,Assis, SP. DP: densidade de árvores plantadas (ind.ha ); AB: área basal (m .ha ); C: cobertura
de copas (%); D: deciduidade do dossel; DR: densidade dos regenerantes (ind.ha ).

Aanálise dos dados obtidos no período de observações (TABELA2), aponta diferenças na retenção da
água das chuvas pela copa das árvores entre diferentes tratamentos, com a maior interceptação (

) sendo praticamente o triplo da menor ( ).

TABELA2 – Dados de precipitação e interceptação da água das chuvas no período de 28 de agosto de 2006 a 03 de
janeiro de 2007, em diferentes modelos de plantio de mata ciliar na Floresta Estadual deAssis, SP.

A interceptação é crescente do plantio de para o plantio Misto, seguidos do e
, este último tendo retido em suas copas 30,1% da água das chuvas no período de estudo.
Muitos estudos indicam que as coníferas, em geral, interceptam mais água das chuvas do que as

folhosas, mas nos resultados obtidos em um estudo feito por Lima (1976), foi observado que o valor médio da
precipitação interna é maior em pinheiro (90,5%) do que em eucalipto (83,6%). A explicação do autor para essa
conclusão foi de que a plantação de comparada era bastante jovem ainda, com as copas mal começando a se
tocar. No presente estudo, uma folhosa ( ) também apresentou interceptação superior à conífera, ainda que a
biomassa da floresta de fosse muito superior. Provavelmente, fatores relacionados com a área foliar,
formato e textura das folhas e, adicionalmente, a folhagem do subosque, que não foi contabilizada na avaliação
de cobertura de copas, podem ter contribuído para este resultado. Não se pode descartar ainda, a hipótese de que
as árvores muito mais altas do possibilitam a entrada de chuva lateral, aumentando a precipitação interna.
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Modelo DP AB C D DR

Tapirira guianensis 2222 13,3 72 Perenifólio 8547

Pinus elliottii 1994 63,2 78 Perenifólio 2336

Misto 1197 11,8 78 Semicaducifólio 3191

Anadenanthera falcata 1368 16,6 79 Caducifólio 5812

Testemunha 0 0 0 – 1766

Testemunha Pinus Anadenanthera Tapirira Misto

Precipitação Total (P ), em mma 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2

Precipitação Interna (P ), em mmi 560,2 410,6 495,6 391,7 487,1

Precipitação Interna (P ), em %i 0 73,3 88,5 69,9 86,9

Interceptação (%) 0 26,7 11,5 30,1 13,1
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3.3 Análise de Correlações

4 CONCLUSÕES

5 AGRADECIMENTOS

A análise de correlações (TABELA 3) mostra que a interceptação é diretamente proporcional apenas à
densidade das árvores plantadas que sobreviveram após 17 anos.

TABELA 3 – Correlações de Pearson entre parâmetros estruturais de vegetação e interceptação da chuva em
plantio de mata ciliar em região de Cerrado,Assis, SP.

Negrito: p < 0,01.

Embora fosse esperada uma maior interceptação no plantio de , com elevada área basal,
indicando alta biomassa, foi o plantio puro de que interceptou a maior porcentagem de água
da chuva (TABELA2). Não se constatou correlação significativa entre área basal e interceptação.

A correlação direta entre interceptação e biomassa correntemente mencionada na literatura pode ser
válida apenas quando são comparadas florestas com composição florística semelhante, em que a cobertura do
dossel é diretamente proporcional à biomassa.

Entre os parâmetros estruturais, a densidade de árvores foi o fator mais estreitamente relacionado com
a retenção da água das chuvas e a menor umidade do solo. Constatou-se também que, nos dois tratamentos em
que as árvores são perenifólias, há maior interceptação da chuva.

Com base nas análises de interceptação da chuva, comprovou-se a hipótese de que modelos de plantio
baseados em diferentes espécies arbóreas exercem função consideravelmente distinta nos processos
hidrológicos, especialmente pela grande diferença na interceptação da água das chuvas. A quantidade de chuva
interceptada não está diretamente relacionada com a biomassa da floresta, uma vez que a maior retenção de água
pelas copas foi observada no plantio puro de e não no plantio de , cuja biomassa é muito
superior à dos plantios com essências nativas. Para uma precipitação média anual de 1.300 mm, sob o plantio de

é como se a chuva tivesse sido de apenas 897 mm.
Aparentemente, algumas características estruturais e ecológicas do dossel interagem nos processos

hidrológicos dos plantios de recuperação da mata ciliar. Maior interceptação tende a ocorrer em florestas
perenifólias, especialmente naquelas com alta densidade de árvores plantadas e de regenerantes.

A Edison Adriano Berto e Edson Damasceno pela colaboração na coleta de amostras, e ao Eng.
FlorestalAntônio Carlos Galvão de Melo pela contribuição nas análises estatísticas.
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Interceptação
(%)

AB
(m .ha )2 -1

Cobertura
(%)

Regenerante
(ind.ha )-1

Densidade
(ind.ha )-1

Interceptação
(%)

1 – – – –

AB     (m .ha )2 -1 0,5907 1 – – –

Cobertura (%) 0,8404 0,4989 1 – –

Regenerante (ind.ha )-1 0,6175 -0,2135 0,4535 1 –

Densidade (ind.ha )-1 0,9682 0,6077 0,7022 0,5495 1
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