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Resumo
A  introdução  de  espécies  florestais  na  área  de
afloramento  do  arenito  altera  o  balanço  hídrico  e  o
ciclo  dos  elementos  minerais,  podendo  afertar  a
qualidade  da  água  de  recarga  do  Sistema  Aqüífero
Integrado Guarani/Serra Geral. O cultivo de pinus pode
reduzir  o  pH  do  solo.  Os  ácidos  fenólicos
hidrossolúveis, liberados das resinas ácidas na casca da
planta, nas raízes e no processo de decomposição das
acículas, tem efeitos negativos no desenvolvimento de
organismos  aquático  e  do  solo.  O  presente  trabalho
objetivou avaliar  os  efeitos  residuais  das  acículas  de
pinus  e  de  mudas  de  pinus  no  pH,  nos  teores  de
minerais, nitratos e de fenóis totais da água percolada
em colunas de um Cambissolo álico, como estimativa
da alteração da qualidade da água do lençol freático e
ao  Aquífero  Guarani.  Para  isto,  o  experimento  foi
conduzido em colunas de PVC (0,2 x 0,8 m), com solo
franco arenoso da região, e com cobertura de acículas
de  Pinus  moídas,  nas  doses  de  0  (testemunha),  110;
220,  330  e  440  g,  distribuídos  em  delineamento
completamente  casualizado  com  três  repetições.
Semanalmente  foi  aplicado,  com  equipo  de  soro
gotejador, um pulso de água com volume equivalente à
capacidade  de  retenção  da  coluna  de  solo.  Na  fase
inicial  de  estabilização  do  solo,  avaliou-se
semanalmente  o  efeito  das  acículas  no  pH  do
percolado,  no período de 03/10/2008 até 02/03/2009.
Nessa data foi plantada uma muda de  Pinus taeda L.
em cada coluna e mantido os procedimento de pulso
semanal e determinação de pH. A cada seis semanas as
amostras  coletadas  foram enviadas  ao  laboratório  de
águas  (Epagri/CEPAF)  para  análises  dos  teores  de
minerais (Na, K, P, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn e Fe), nitratos
e  compostos  fenólicos  totais,  conforme  Standart
Methods  for  Examination  of  Water  and  Wastewater
(2005). Os resultados de avaliação de pH e das duas
primeiras coletas de percolado indicam que a presença
das acículas na superfície das colunas resulta em pouca
mas acumulativa acidificação e aumento nos teores de
cátions e fenóis do percolado.

Introdução
As regiões  do planalto e  oeste dos estados de

Santa Catarina e do Paraná, bem como a região norte e
noroeste  do Rio Grande do Sul,  têm como principal
fonte  de  águas  subterrâneas  o  Sistema  Aqüífero
Integrado  Guarani-Serra  Geral.  O  Aqüífero  Guarani,
sendo constituído por arenitos, apresenta na sua zona
de  afloramento  a  maior  vulnerabilidade  à
contaminação. Esta vulnerabilidade diminui à medida
que a formação se aprofunda e adquire condições de
confinamento,  subjacente  aos  basaltos  da  Formação
Serra Geral.

A introdução  de espécies  florestais  na área  de
afloramento do arenito afeta o balanço hídrico e ciclo
dos elementos minerais e qualidade da água de recarga
do aquífero. Richardson (1998) afirma que o cultivo de
espécies florestais pode afetar dramaticamente o pH do
solo. E apresenta dados da evolução de pH de um solo,
em que parte da floresta de carvalho foi substituída por
pinus. Após 10 anos o pH do solo havia reduzido em
quase duas unidades nos 20 cm superficiais,  na área

sob pinus em relação ao solo sob carvalho. Após 40 anos
todo o perfil com mais de 60 cm de profundidade tinha o
pH reduzido de valores superiores a 6,0 sob carvalho, para
valores  inferiores  a  4,0  na  área  sob pinus.  Esses  efeitos
podem  ser  atribuídos  às  características  de  ciclagem  de
nutrientes e da decomposição das acículas na superfície do
solo  (Richardson,  1998;  Khorasani  et  al.,  2004).
Entretanto,  Tang (1993)  constatou que  o pH da água da
chuva  que  escorria  pelos  troncos  das  árvores  de  uma
floresta de pinus apresentava pH inferior a 5,5 e menor teor
de nutrientes que a chuva que chegava diretamente ao solo
com  pH  superior  a  6,0,  indicando  que  o  processo  de
acidificação possa iniciar mesmo antes que a água chegue
ao solo. Kuiters e Denneman (1987) avaliaram a presença
de  substâncias  fenólicas  em solos  sob  diversas  espécies
florestais  e  encontraram  predomínio  de  monofenóis  sob
pinus.

Os efeitos das resinas de pinus no ambiente têm sido
demonstrados em organismos aquáticos e do lodo dos rios
e  lagos  (CRUZ  JUNIOR  &  SOARES,  2002;  PAIVA &
SOARES,  2007,  SOARES  et  al.,  1998).  Entretanto,  os
efeitos da presença de pinus sobre a qualidade da água que
chega a superfície do arenito não têm sido adequadamente
avaliados.

Objetivo
Objetivou-se avaliar os efeitos residuais das acículas

de pinus e de mudas de pinus no pH da água percolada em
colunas de solo, como estimativa da contribuição ao lençol
freático e ao Aquífero Guarani.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido em colunas de PVC

de 0,20 m de diâmetro, compostas por 2 anéis preenchidas
com solo com textura franco arenosa (Cambissolo álico) e
com cobertura de acículas de Pinus.

Os tratamentos foram:  testemunha – apenas  papel
filtro sob o solo; – acícula de Pinus nas doses de 110; 220,
330 e 440 g, distribuídos em delineamento completamente
casualizado  com  três  repetições.  Semanalmente  foi
aplicado, com equipo de soro gotejador, um pulso de água
com  volume  equivalente  à  capacidade  de  retenção  da
coluna  de solo.  Na fase  inicial  de estabilização  do solo,
avaliou-se apenas o efeito das acículas no pH do percolado,
no período de 03/10/2008 até 02/03/2009. Nesta data de
março, plantou-se uma muda de  Pinus taeda L. em cada
coluna  e  manteve-se  o  mesmo  procedimento  de  pulso
semanal  e  determinação  de  pH.  A  cada  seis  semanas
coletou-se amostras do eluído, as quais foram analisadas no
laboratório de águas (Epagri/CEPAF) quanto aos teores de
minerais (Na, K, P,  Ca, Mg, Cu, Zn, Mn e Fe),  nitratos,
compostos fenólicos totais, conforme Standart Methods for
Examination of Water and Wastewater (2005). No presente
trabalho são apresentadas as duas primeiras coletas após o
plantio do pinus.

Os resultados obtidos foram ajustados à modelos de
regressão linear e quadrática. Foi utilizado o teste F para
ajuste da equação dos dados e, os coeficientes  lineares  e
quadráticos  submetidos  ao  teste  t,  ambos  a  10%  de
significância. 



Resultados e Discussão
A  dose  de  acícula  de  pinus  causou  um

decréscimo no pH do percolado (Figura 1). Tal redução
média dos valores de pH indica que, mesmo em solos
ácidos como o Cambissolo álico em estudo, a presença
das acículas de pinus contribui para a acidificação do
percolado.  Um  comportamento  semelhante,  de
acidificação, foi observado na água percolada no solo
por Richardson (1998); Khorasani (2004) 

Os efeitos da dose de acícula também promoveu
um  aumento  nos  teores  de  ferro  e  na  turbidez  do
percolado (Figura 2), Na maior dose de acículas o teor
de  ferro  no  percolado  (15,2  mg/L)  atinge  o  valor
definido  como  limite  máximo  para  efluentes
descarregados na rede coletora de esgotos seguidas de
tratamento no estado de São Paulo (Decreto no 8468-
SP in CETESB, 2009).

Esse  efeito  sugere  que  os  produtos  da
decomposição  das  acículas  ou  liberados  diretamente
destas contribuem para o aumento do arraste de ferro
no  percolado.  O  potássio  e  o  cálcio  também
apareceram  em  maiores  teores  nas  colunas  com
maiores  doses  de  acícula,  mas  o  mesmo  não  foi
observado para o nitrato (Figura 3).

O nitrato pode ser utilizado por organismos que
atuam  na  decomposição  das  acículas  ou  da  matéria
orgânica  do  solo,  desestabilizada  no  processo  de
preparo das colunas. Enquanto, o sódio parece não ser
influenciado pela aplicação da acícula na superfície das
colunas.  Considerando  que  esse  elemento  apresenta
menor afinidade com a superfície de troca do solo.

Na Figura 4 é apresentada a relação entre a dose
de acícula e os teores de magnésio, fenóis e fósforo.
Enquanto  o  magnésio  apresenta  comportamento
semelhante aos demais cátions, o fósforo não parece ter
seu  teor  aumentado  no  percolado  pela  presença  da
acícula na superfície da coluna. Por sua vez, apenas as
maiores  doses  de  acícula  resultaram em aumento  do
teor de fenóis no percolado, o que não permitiu ajuste
dos modelos  testados.  Isso indica  que o acúmulo de
acículas  seja  o  fator  a  ser  eliminado  com  vistas  a
manutenção  da  qualidade  da  água  de  recarga  do
aquífero.

Entre  os  teores  de  manganês,  cobre  e  zinco
presentes no percolado (Figura 5), apenas o Manganês
apresentou  elevação  no  teor  em  função  da  dose  de
acícula aplicada na superfície das colunas. Os teores de
manganês  observados  a  partir  da  segunda  dose  de
acícula  (220  g/coluna,  equivalente  a  8t/ha)  foram
superiores ao limite recomendado pela O.M.S, que é de
0,05  mg/L de  água  potável.  Os  valores  observados
também  são  superiores  aos  limites  de  0,1  mg/L
definido  pela  Portaria  nº  518,  de  26/03/2004,  do
Ministério da Saúde. Entretanto, teores de até 0,2 mg/L
são comuns em águas superficiais (Barceloux, 1999).

Os  teores  de  zinco  e  cobre  no  percolado  não
foram alterados pela dose de acícula na superfície do
solo. A diferença de comportamento de cobre, zinco e
manganês  pode  ser  atribuída  às  quantidades  desses

elementos na superfície de troca do solo, às diferenças de
afinidade entre os compostos liberados pela acícula e pela
decomposição dessa e os cátions metálicos.

As alterações  na qualidade da água percolada  em
colunas de solo de 80 cm de altura sugerem que o potencial
da acícula depositada na superfície do solo em região de
recarga  do  Aquífero  Guarani  deva  ser  avaliada  mais
detalhadamente,  bem  como,  textura  de  solo,  quantidade
efetiva de água infiltrada, taxa de deposição das acículas,
taxa de exportação de nutrientes e aspectos de manejo do
reflorestamento relacionados.

Conclusão
A  deposição  de  acículas  de  Pinus  taeda L.  na

superfície de um Cambissolo álico textura franco arenosa
pode alterar a qualidade da água do lençol freático.

O  manganês  foi  o  elemento  que  apresentou  os
maiores teores na água percolada, o que sugere riscos de
contaminação da água de recarga do aquífero.
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Figura 1. Efeito da dose de acícula de pinus no pH médio de 33 coletas de percolado de colunas Cambissolo álico,
textura franco-arenosa. 
*- p(0,1)

                                     
Figura 2. Efeito da dose de acícula nos teores de Fe (ml/L) e na turbidez (UNT – Unidade de turbidez) do percolado de
colunas de PVC com Cambissolo álico.

                                     
Figura 3. Efeito da dose de acícula nos teores de potássio, cálcio, nitratos e sódio no percolado de Cambissolo álico.



                                     
Figura 4. Efeito da dose de acícula nos teores de magnésio, fenóis e fósforo no percolado de colunas de Cambissolo
álico.

                                     
Figura 5. Efeito da dose de acícula nos teores de manganês, zinco e cobre no percolado de colunas de Cambissolo álico.


