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o presente estudo teve como objecti vo avaliar o eieito da copa de freixo Il:J.S característ icas 
do gotejo e do escorri men to ao longo do tronco. A parti r (1<1 a n ;íJ j ~e química das soluções 
recol h idas quant ilicaram-se os nutri entes provenien tes da atIll o~rera. bem C0l110 os 
transferidos da árvore para o solo através do gOlejo e escorrimento ao longo do tronco. 

/\ passagem da prccipi!açJo a tr~lVés da copa conduziu . em ge ral. a UIl1 aumento dos va lores 
de pH. dos teores de carbono (COD) t: azoto (NOD) orgfmicos di ssolvidos e de nutr ientes 
da solução de gotejo. em re laç;}o J precipitação bruta, dev ido ú 13vagem e/ou lixiviação dos 
tecidos vegetais . As concent rações de elementos na sol uçào de escorrimento ao longo do 
tronco foram bastante superiores JS do gotejo e p recipit~ll;i'io bruta. A.ss illl. os J1uxos ~l nL1ai s 

em 2001 de COO, NO O, N-NI-L ' , N·NO,-. C I, K. Na. Ca. Mg e P na precip iração brura 
[oram, respectivamen te. 3.93, 0.92. 0.20. 0.06. 1.8 1. 2.40, 1.1 1, 1. 16. 0.19 e O.06g m·2: os 
valores refe rentes ao gotejo foram de 8.65. 1.12.0.20.0.03.3.63,4.22, 1.43, 1.70.0.91 e 
O.26g 111 .

2
. Em relaçBo ao escorrimento ao lon go do trOI1CO. os l1uxos va riarBo naturalmente 

com a área em torno do tronco da árvore. susceptível de ser innucn ciad~l por esta solu~'ào. 
As ckvadas quant idades de l1utr ien tes restituídas ao solo pelo gotejo e pelo escorrimento ao 
longo do tT0nco cm relaç50 à precipitação bruta. poderão con tri buir para a diferenciaçJ.o 
elas Glracterísticas do solo sob a copa das úrvores. 
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