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INTENSIDADE DE AMOSTRAGEM DE INTERCEPTÔMETROS EM 
MICROBACIA FLORESTADA PARA VALIDAÇÃO DOS VALORES DE 

INTERCEPTAÇÃO. 

Edner Baumhardt1; Elisandra Maziero1; Alessandro Salles da Silva1; Adriano Taschetto Antolini2; 
Yuri Robson Vita Sá2; Calinca Barão de Ávila2; Jussara Cabral Cruz3; Ivanor Muller4; Julio César 

Medeiros da Silva5. 

RESUMO---A literatura traz valores entre 12 e 40 % para interceptação, mas por vezes sem a 
validação estatística necessária do experimento. Esse estudo foi conduzido em uma microbacia 
coberta por Eucalyptus no município de Rosário do Sul, na qual primeiramente, instalou-se 9 
interceptômetros e posteriormente 16 instrumentos de Abril de 2008 a maio de 2009 totalizando 15 
coletas. A partir de estudo estatístico dos dados coletados, calculou-se o número adequado de 
interceptômetros que deveria ser colocado na bacia para se ter uma amostragem significativa. O 
número de coletores calculados para o estudo piloto está atrelado a alguns fatores climáticos e 
principalmente ao número de eventos pluviométricos e quantidade de chuva. O número de coletores 
estimados pelo método estatístico de cálculo de tamanho de amostra variou de 9 a 320 em função 
dessas variáveis. Os interceptômetros instalados na entrelinha de plantio mostraram um r2= 0,77 
para a relação da chuva no aberto com a precipitação interna. Aqueles instalados na linha, 
apresentaram r2 = 0,71, ambos mais altos quando comparados ao r2 = 0,62 da primeira situação, na 
qual os instrumentos foram dispostos aleatoriamente na parcela.  

ABSTRACT--- Literature brings values between 12 and 40 % for interception in forest, but 
sometimes without the necessary statistic validation of the experiment. This study was done in a 
small whatershed covered by Eucalyptus in the city of Rosário do Sul - RS in which initially it was 
installed 9 rain gauges and subsequently 16 rain gauges in the period of April-2008 to May-2009 
totalizing 15 collects. As of statistic study of the colected data, it was calculated the apropriate 
number of gauges that should be set in the small watershed to have a significative sampling. The 
calculated number of collectors in the pilot study is connected to some climatic factors and mainly 
to the number of rainy events and to the quantity of rain. The steemed number of collectors by the 
statistic method of calculation of size of sample varied from 9 to 320 because of these variables. 
The rain gauges installed in the interline planting showed a r2=0,77 for the relation of the incident 
rainfall with the throughfall. Those installed on the line planting presented r2=0,71 both higher when 
compared to the r2=0,62 of the first situation, in wich the instruments were disposed randomly at the 
parcel.  
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INTRODUÇÃO 

Ao se considerar o ciclo hidrológico em estudos do balanço hídrico em microbacias, é 

essencial que todas as variáveis envolvidas no processo sejam consideradas. Dentre elas, a 

interceptação pela vegetação é uma dessas componentes primordiais para estudos em locais onde a 

floresta, seja natural ou plantada, perfaz a quase totalidade da cobertura do solo. 

Segundo Arcova et al. (2003), no estudo de uma bacia hidrográfica há uma estreita relação 

entre o ciclo hidrológico e a cobertura vegetal da área, interferindo no movimento hídrico das 

diversas etapas do sistema, inclusive nas transferências para atmosfera e cursos de água. 

Em períodos secos, a evaporação de água do solo e também a transpiração da superfície 

vegetada de uma floresta fazem parte do consumo de água dessa floresta. No entanto, na ocorrência 

de um evento pluviométrico, a variável interceptação entra como componente do balanço hídrico. 

A interceptação da chuva pela cobertura vegetal é uma componente de grande importância do 

ciclo hidrológico; e varia de acordo com o aspecto morfológico da floresta ou vegetação (idade, 

copa, arquitetura), com o regime de precipitação dominante na região e o período do ano. A 

precipitação que atravessa o dossel e chega até o “litter” do solo depende da natureza e densidade 

da cobertura vegetal, haja vista, que essa cobertura, retém temporariamente certa quantidade de 

precipitação incidente, constituindo-se assim, no processo de interceptação conforme Ferreira et al. 

(2005). 

Miranda (2004) definiu precipitação total, como a quantidade de chuva que atinge o topo de 

um específico dossel durante um determinado intervalo de tempo. Observa-se que o processo de 

retenção de água livre se inicia pela interceptação do volume total precipitado nas camadas 

superiores do dossel e, posteriormente, nas camadas inferiores, até que se atinja a capacidade de 

armazenamento de água dessa copa. A partir deste estágio, se a quantidade de água precipitada que 

atinge as plantas for superior às capacidades de armazenamento dessas camadas, observa-se o início 

do gotejamento através da copa (throughfall), além do escoamento superficial pelos ramos e tronco 

(stemflow). 

A resultante das quantidades de água percolada pelos ramos e o escoamento pelo tronco ou 

caule, denomina-se de precipitação efetiva. Esta, quando subtraída da chuva total, representa a 

quantidade retida pela cobertura vegetal presente, chamada interceptação e retornando à atmosfera, 

via evaporação segundo Miranda (2004). O ciclo hidrológico, enfatizando a interceptação, foi bem 

representado por Oliveira et al. (2008) como mostra a figura 1. 
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Figura 1 - Ciclo hidrológico enfatizando o processo de interceptação da precipitação pela vegetação, onde P 

é a precipitação, p a precipitação livre, I a interceptação, C a condensação, Tr a transpiração, Es evaporação 

do solo, Eal evaporação da água livre, g o gotejamento, ESC escoamento pelos troncos, R o escoamento 

superficial, ESCsub escoamento subterrâneo, If infiltração, c capilaridade, V vazão. 

A estimativa da interceptação, principalmente em florestas plantadas, embasa outros estudos 

relacionados ao uso ou consumo de água em florestas. Além disso, traz subsídios ao bom 

entendimento do papel hidrológico desempenhado pelo eucalipto nas microbacias nas quais são 

cultivados. 

Nesse sentido, busca-se avaliar uma metodologia para obtenção da variável interceptação em 

locais adversos, nos quais não se pode estar ou chegar após cada evento pluviométrico e além disso, 

testa-se a sua utilização para medições em locais onde a vegetação é densa e os primeiros ramos 

laterais estão próximos ao solo. 

A intensidade de amostragem é sempre um desafio em bases experimentais para medição de 

precipitação interna em função do número de variáveis relacionadas. Portanto, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar uma inovação para o levantamento da variável interceptação. Através de um 

estudo piloto no período de um ano, busca-se otimizar a utilização de instrumentos chamados 

interceptômetros.  

Outro objetivo é avaliar a influência da posição do instrumento em relação à disposição das 

árvores de eucalipto plantadas em 3x2 m. 
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TRABALHOS JÁ DESENVOLVIDOS 

Horton (1919) apud Oliveira et al. (2008), já dispunha 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 cultivos agrícolas desenvolvidos, era menor do que o total medido em 

áreas abertas ou acima da vegetação. Nesse estudo pioneiro, o autor 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 com algumas 

modificações propostas pelas novas tecnologias desenvolvidas. 

Na Inglaterra, Rutter (1963) apud Lima (1976) mediu a interceptação em um povoamento de 

Pinus sylvestris, de 19 anos de idade, plantado em espaçamento de 2 x 1 m, encontrando valor de 

32% de perda por interceptação nas condições do estudo. Em Israel, Karschon e Heth (1967) apud 

Lima (1976) estudaram a interceptação em povoamento de Eucalyptus camaldulensis, desde os 7 

até os 10 anos de idade, plantado em espaçamento de 3 x 3 m, obtendo valor médio de 14,6% de 

perda por interceptação. 

Lima (1976), afirma que a interceptação em florestas tropicais naturais, por ter a sua 

mensuração muito complexa em função da sua heterogeneidade, carece de dados. O autor comenta 

que para se ter a validade estatística dos interceptômetros nesse tipo de vegetação, haveria a 

necessidade de instalação de um grande número de desses instrumentos o que dificultaria o 

trabalho. 

Ademais, Low (1972) sugere que as perdas por interceptação são responsáveis pela redução 

de 50% na precipitação total em florestas da Malásia, sendo que Sim (1972) encontrou valores de 

interceptação que ficaram entre 25% e 80%, condizentes com a média obtida por Low. 

 No trabalho de Lima (1976), avaliando interceptação em pinheiros e eucaliptos, chegou-se a 

valores de 6,6 % e 12,2% respectivamente, para pinus ainda sem o fechamento das copas e 

eucaliptos em fase final do ciclo. 

 Kittredge et al. (1941) mediram a interceptação em uma plantação de Pinus canariensis, com 

idade aproximada de 28 anos, determinando que as perdas por interceptação variaram de 17 a 28 %. 

Verificaram ainda que a proporção do componente escoamento pelo tronco foi de apenas 1% da 

precipitação medida no aberto. 

Segundo Oliveira et. al. (2008), de um modo geral, para florestas tropicais, as variações da 

precipitação interna estão entre 75% e 96% da precipitação total incidente acima do dossel. A 
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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 segundo Bruijnzeel, (1990). 

 Contudo, alguns fatores experimentais, como a distribuição dos pluviômetros e o intervalo nas 

coletas, também influenciam na partição da precipitação, dificultando a análise comparativa entre os 

diferentes locais pesquisados conforme Castro et al. (1983). 

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE INTERCEPTÔMETROS 

Em florestas naturais, alguns fatores como a altura de instalação dos instrumentos de coleta de 

água correlacionados a disponibilidade de luz dentro da floresta se levados em consideração, podem 

minimizar a necessidade de aumento de unidades de captação para satisfazer o grau de significância 

do experimento. Da mesma forma, em florestas plantadas jovens, há a necessidade de se levar em 

consideração o fato do não fechamento das copas e da grande importância em se instalar 

interceptômetros próximos ao solo e considerando a linha e entrelinha de plantio. Em florestas 

plantadas mais antigas, a variação mais significativa pode residir no espaçamento, clareiras, etc.  

Alguns estudos em florestas nativas ou povoamentos jovens, exigem um grande número de 

interceptômetros para satisfazerem o requisito estatístico do experimento e um dos motivos dessa 

variação, pode estar na instalação dos instrumentos, que por vezes, são colocados em alturas 

padronizadas (1 metro por exemplo) para facilitar o trabalho de coleta e de manutenção. Em 

florestas naturais, a vegetação de regeneração ou mesmo as árvores mais antigas se concentram na 

floresta em função da luz disponível, para tanto, seria importante que fosse levado em consideração 

essa variável no momento da escolha dos locais de instalação dos instrumentos de coleta. Pois em 

uma floresta natural, interceptômetros instalados a 1 metro de altura, por exemplo, estariam 

negligenciando a interceptação da vegetação de regeneração concentrada abaixo dele. 

Os instrumentos chamados interceptômetros possuem vários formatos e tipos. Normalmente 

são feitos com reaproveitamento de algum outro material já existente como garrafas pet, funis, etc.  

 Nesse estudo a proposta de se montar um instrumento e testa-lo durante várias situações de 

temperatura, vento, umidade, intensidade pluviométrica, etc, é de se ter embasamento das 

dificuldades, facilidades, validade do instrumento e capacidade de reproduzi-lo diversas vezes 

mantendo um padrão de montagem, evitando-se assim mais uma fonte de erro de coleta. 

 O estudo da interceptação é bastante complexo e, portanto, a otimização e o dimensionamento 

correto do número de instrumentos a ser instalados no campo é determinante para a redução das 

incertezas na sua quantificação. A avaliação da precipitação interna em florestas plantadas ainda 
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parece ser menos complexa de ser mensurada quando comparada a florestas nativas, porém, alguns 

fatores como ETP, temperatura da folha, vento, grau de fechamento de copa, idade da floresta , 

intensidade de chuva, duração da chuva são difíceis de serem controlados e comparados no 

momento de se fazer o balanço de médias de interceptômetros. 

 Assim, neste artigo busca-se quantificar o número de instrumentos coletores para situações 

adversas ao longo de 15 coletas de Abril de 2008 a Maio de 2009, que minimizem as incertezas da 

grande variabilidade da precipitação interna, função da grande diversidade de variáveis influentes 

no processo. 

ÁREA DE ESTUDO 

 O estudo se concentra na “Estância6 Tarumã” (43,59 km2) que pertence à multinacional Stora 

Enso de papel e celulose, situa-se no município de Rosário do Sul e faz parte da Bacia Hidrográfica 

do Rio Santa Maria. O rio Santa Maria nasce à nordeste do município de Dom Pedrito e tem sua foz 

no rio Ibicuí que, por sua vez, deságua no rio Uruguai. A sua bacia hidrográfica (Figura 2) está 

localizada na fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, fazendo divisa com o Uruguai, abrangendo 

seis municípios, numa área de 15.754 km2, a qual corresponde a cerca de 5,6% da área do RS 

segundo Silveira et al. (2004). 

 De acordo com Hausman (1995), através do sistema Köppen, pode-se classificar a bacia do 

rio Santa Maria em dois tipos essenciais de clima, o Cfah e o Cfak. Ambos são temperados quentes 

ou mesotermais, tipo fundamental, mesotermal sem estação seca e grupo subtropical com verões 

quentes. O Cfah representa a maior porção, entorno de 75% da área da bacia segundo Descovi Filho 

(2008), com invernos moderados, e temperatura média anual superior a 18°C. Já o CfaK, segundo o 

mesmo autor, apresenta inverno frio, com temperatura média anual inferior a 18°C.  

Segundo Eckert e Caye (1995) o clima é Temperado Tropical, apresentando uma faixa de 

variação de precipitação entre 1500 a 1600 mm/ano. Apresenta ainda uma temperatura média anual 

em torno dos 18ºC, com mínima média próximo dos 12ºC e máxima média em torno dos 23ºC, 

podendo apresentar temperaturas negativas no período de outono-inverno com geadas. 

MATÉRIAS E MÉTODOS 

Dentro da área da Estância, a UFSM possui uma base experimental do projeto Bacia Escola 

Floresta – BEFLORESTA financiado pelo CNPq, em uma microbacia de 85,33 hectares (0,85 km2) 

                                                 
6 No RS, estância (que quer dizer lugar de estar) é o estabelecimento rural destinado especialmente à criação de gado bovino, podendo haver 
também ovinos ou equinos (http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia). No caso específico, apesar de o local estar coberto por silvicultura, foi 
preservado o nome da propriedade, visando menor impacto cultural local. 
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na qual realiza o estudo de diversos parâmetros quali-quantitativos de uma microbacia de cabeceira 

coberta basicamente por silvicultura do eucalipto. 

No intuito de complementar alguns fatores influentes no balanço hídrico da microbacia, 

optou-se por desenvolver a médio prazo, um instrumento que se adequasse ao tipo de logística 

existente entre a UFSM e a base da pesquisa distanciada 160 Km. Dessa forma, a confecção de um 

tipo de instrumento chamado interceptômetro começou a ser desenvolvido conforme as 

necessidades do grupo de pesquisa. 

Os interceptômetros (figura 2) foram criados e confeccionados por acadêmicos que compõem 

a equipe do BEFLORESTA, visando a melhor relação custo/benefício e a praticidade na coleta de 

dados. Para tal, utilizou-se os conexões comerciais disponíveis em lojas especializadas: 

 

Figura 2 – componentes do interceptômetro desenvolvido para o Befloresta. 

Ao unir esses componentes, forma-se um pluviômetro de montagem rápida, facilidade de 

manutenção, não é propenso a deformações significativas por variação de temperatura, copo coletor 

com perímetro já em formato bisel (que teoricamente corta a gota de água que cair sobre ele), 

adequado para medição de variáveis em florestas plantadas jovens ou mata nativa, as quais possuem 

ramos muito próximos à superfície. Para avaliação de PPi nesses dois casos, há a necessidade de 

instrumentos leves que sejam sustentados também por hastes finas.  

 A tela de PVC pode ser colocada entre as duas primeiras conexões para evitar a entrada de 

folhas, insetos e pequenos animais que possam interromper o fluxo da água. Colocada nessa posição 
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indicada, sua limpeza é facilitada, exigindo apenas uma retirada manual do material disposto sobre 

a tela. 

 As perdas por evaporação através da mangueira, que ocorreriam em condições normais, são 

minimizadas com uma esfera de isopor na entrada do coletor. O diâmetro das esferas deve ser de 

alguns milímetros maior que os 50 mm do canal escoador do pluviômetro, pois dessa forma ela será 

suspendida com a força da água e não empurrada para baixo.  Esse mecanismo funciona como um 

registro, deixando a água da chuva entrar e fechando o orifício de entrada nos períodos secos que 

antecedem a coleta. 

Cada instrumento foi postado a 40 cm da superfície, fixados com estacas e braçadeiras 

plásticas, no intuito de abranger a altura dos últimos galhos das árvores. 

 Para armazenar a água da precipitação interna (PPi) e diminuir ao máximo as perdas por 

evaporação, fez-se covas de 20 cm de diâmetro, suficientes para caber 40 cm de um cano de PVC 

de 200 mm no qual será acondicionada a garrafa com a água, como mostra a figura 3. 

  

 

 

Figura 3 – A – vista superior do interceptômetro. B – vista lateral do instrumento. 

Na microbacia, instalou-se, primeiramente, 9 interceptômetros em uma parcela de 300 m2 na 

qual as árvores encontravam-se com cerca de 2 anos de idade e avaliou-se a correlação da PPi de 

22/04/08 até 27/06/08 e de 24/09/08 até 30/01/09. Nessa primeira situação, os instrumentos foram 

instalados de forma aleatória dentro da parcela.  

Em um segundo momento, procurou-se analisar a correlação da PPi com o posicionamento 

dos instrumentos sob a copa das árvores no período de 31/01/09 até 21/05/09. Para isso, mudou-se 

os primeiros interceptômetros de lugar e acrescentou-se mais 7 instrumentos, totalizando 16 

interceptômetros. De forma aleatória, foram colocados 6 (seis) interceptômetros posicionados na 

linha de plantio e 10 (dez) posicionados na entrelinha de plantio. 

                         A                                                    B 
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 As coletas foram realizadas conforme a otimização da logística para mais de um tipo de tarefa 

na base experimental, o que ocorria normalmente a cada 15 dias aproximadamente. Para isso, 

deslocava-se 160 km do Centro de Tecnologia da UFSM até a base de pesquisa.  

A água coletada pelo instrumento fica armazenada em recipientes do tipo “pet” de 2 litros e 

são trocadas por outras garrafas vazias no momento da coleta. Os 16 frascos são levados até o 

laboratório de Saneamento Ambiental da UFSM onde são pesados em balança de precisão e 

posteriormente transformados em milímetros de chuva pela equação 1 do interceptômetro. 

Ao considerar a densidade da água da chuva como aproximadamente 1g/cm3 temos: 

1 kg de água = 1 dm3 de água = 1 L de água e, 1L / m2 = 1mm de lâmina de água. 

O valor em gramas de água sendo automaticamente convertido em litros resulta na equação: 

).(Rpluv

X
CC

π

=   logo,  
007854,0

X
CC =  onde,                                         (1) 

CC é a chuva coletada em L/m2 o que equivale a lâmina de água dada em mm de chuva, o X é o 

volume de água coletada no PET em litros e a constante 0,007854 é a área do pluviômetro pré-

definida em m2. 

Após a padronização dos dados, fez-se um tratamento estatístico para a obtenção das 

correlações entre as diversas variáveis presentes e influentes na validade estatística dos 

instrumentos. Dessa forma, baseado no piloto dos primeiros 9 interceptômetros, coleta C1 até a C11 

e após, baseado nos 16 interceptômetros da coleta C12 até a C15, calculou-se o número de coletores 

necessários para cada período “Cn” baseado no desvio padrão das amostras em cada período. A 

equação 2 é chamada: 

2

2/
.










=

E
n Z σ

α  onde,               (2) 

O n é o número de coletores calculados, Zα/2 é o valor crítico que corresponde ao grau de 

confiança desejado (90% de confiança, Z = 1,645), σ é o desvio padrão populacional da variável 

precipitação interna coletada em cada conjunto de coletores por período de coleta de C1 a C15. E é 

o erro máximo da estimativa (5 mm). 

Os demais gráficos foram confeccionados em planilha eletrônica comum através da função de 

gráfico de dispersão e adicionando linha de tendência. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através da resultante do somatório das chuvas acumuladas durante o período de cada coleta 

(15 coletas no total) obteve-se uma relação de PPi com a chuva precipitada no aberto. A PPi não 

segue uma relação linear com a precipitação no aberto pelo fato de ser influenciada por outros 

fatores tais como a evapotranspiração potencial (ETP) no momento da precipitação, o que afetará a 

velocidade de evaporação da água que se acumula nas folhas e a intensidade da chuva, que 

influencia diretamente no grau e eficiência da distribuição das gotas de água sobre a lâmina foliar. 

Portanto, cada chuva reflete diferente na resultante da PPi. 

Outro fator de influência, diz respeito à temperatura que está subentendida na ETP, porém, o 

grau de coloração da folha somada a incidência de energia solar minutos antes da chuva, podem 

representar valores de interceptação diferenciados quando comparados a outra chuva semelhante 

quantitativamente e de mesma intensidade, porém em época diferente do ano. Como neste estudo, 

as coletas foram realizadas com uma freqüência aproximada de 15 dias a coleta da PPi (throughfall) 

corresponde ao volume acumulado de vários eventos de chuva que possam ter ocorrido no período.  

Assim, como a análise foi feita com a chuva acumulada no respectivo período, essa relação 

apresenta disparidades, pois o número de eventos pluviométricos em cada período “Cn” é diferente 

como mostra a Figura 4 correlacionada ao Quadro 1. 
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Figura 4 – Chuva em pluviômetro no aberto comparado com a precipitação interna no período. 

 No Quadro 1, é possível observar os períodos de coleta e o número de eventos detectados. A 

correlação da precipitação interna na floresta de eucalipto com a chuva no aberto provavelmente 

seja bastante desuniforme em função das características climáticas na área do estudo, com verões 

quentes e secos e invernos frios e chuvosos. 
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Quadro 1 – Períodos de coleta e número de eventos pluviométricos 

Coleta
Período (2008 a 

2009)
N° de eventos

Total precipitado 
(mm)

C1 22-04 até 08-05 4 103

C2 08-05 até 28-05 1 80

C3 28-05 até 11-06 5 126

C4 11-06 até 27-06 3 86

C5 11-06 até 10-07 7 61

C6 24-09 até 15-10 3 225

C7 15-10 até 24-10 3 65

C8 24-10 até 03-11 3 112

C9 03-11 até 12-11 1 34

C10 12-11 até 14-01 7 84

C11 14-01 até 31-01 4 90

C12 30-01 até 18-02 3 70

C13 18-02 até 06-03 9 186.1

C14 06-03 até 17-04 4 65

C15 17-04 até 21-05 6 69.8  

Levando-se em consideração as amplitudes térmicas dessa região do Brasil aliados a todos os 

fatores supracitados em relação às alterações da precipitação interna, já pode-se prever a dificuldade 

em se montar uma estrutura de instrumentos que contemple toda essa variação e que forneça dados 

estatisticamente confiáveis em relação ao objeto principal desse tipo de intervenção, que é a 

quantificação da interceptação.  

Neste estudo, a partir dos dados das coletas até então realizadas, calculou-se a dispersão entre 

os interceptômetros e estimou-se o tamanho da amostragem de interceptação para a bacia. Os 

valores obtidos podem ser vistos na Figura 5. Até a coleta 11, esse cálculo foi feito com base nos 

dados da amostra de tamanho 9 interceptômetros, enquanto que as últimas basearam-se na amostra 

de tamanho 16. 

Dos resultados obtidos (Figura5) observa-se que apenas na coleta C7 e C14, os valores 

coletaram permitiram uma estimativa de tamanho de amostra compatível com o número de 

pluviômetros realmente instalados (9 e 16 respectivamente). Ou seja, o número de coletores nesses 

eventos relativos a essas coletas foi suficiente para explicar o grau de variação de PPi nesse 

povoamento florestal.  

Nas demais coletas, houve a exigência estatística de mais instrumentos de interceptação para 

abranger um intervalo de confiança de 90% e um erro de 5 mm em relação à média.  A C13 foi a 

que apresentou a maior disparidade entre os valores coletados nos interceptômetros e, portanto, 

mostrou a necessidade de um maior número de coletores, vindo dessa forma, a confirmar que os 

fatores de disparidade são tanto maiores quanto maior o número de eventos pluviométricos no 

período aliado a  grande quantidade de chuva precipitada. Para a C13 foram 9 eventos de 

precipitação registrados e 186 mm de chuva acumulada no período. 
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Número de Coletores Necessários (Abril de 2008 a Maio de 2009)
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Figura 5 – Número de coletores necessários em função da amplitude da PPi. 

Na C5, o número de eventos de precipitação é bastante alto (7 eventos) porém, a baixa 

quantidade de chuva acumulada pode ter sido a causa da pouca quantidade de pluviômetros 

necessários calculados. Outra hipótese levantada é a de que com um evento pluviométrico de longa 

duração e de grande intensidade pode haver a formação de linhas preferenciais de escoamento da 

água pelos ramos longos e inclinados do eucalipto e dessa forma alguns interceptômetros possam 

ter captado essa variação, aumentando o desvio padrão das amostras, como por exemplo, nas 

coletas C6 e C8 com ocorrência de 3 eventos pluviométricos que acumularam 225 mm e 112 mm 

respectivamente e que apresentaram a necessidade do segundo e terceiro maior número de coletores 

respectivamente. 

Com o objetivo de verificar o coeficiente de determinação resultante da correlação da variável 

precipitação interna com a chuva no aberto, obteve-se um r2 de 0,63 o que significa que 63% da 

variância da média coletada em cada interceptor é explicada pelo modelo presente na figura 6. 
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Precipitação Interna x Chuva no Aberto

y = -0.0016x2 + 1.2111x + 28.331
R2 = 0.628
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Figura 6 – valores totais de PPi plotados em relação a cada evento de chuva correspondente. 

Na figura 6, foram utilizados todos os valores coletados de PPi nos coletores para relacioná-

los com os respectivos dados de chuva no aberto. Nessa situação, não se levou em consideração a 

posição do interceptômetro dentro da floresta. 

 No entanto, na figura 7 levou-se em consideração somente aqueles pluviômetros instalados na 

entrelinha de plantio, procurando abranger somente essa variação de PPi. O coeficiente de 

determinação nesse caso foi de 0,77, cerca de 14 % mais alto quando comparado àquele 

confeccionado a partir de uma média única independente da posição. 

Precipitação Interna (El) x Chuva no Aberto

y = -0.0017x2 + 1.1593x + 28.896
R2 = 0.7688
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Figura 7 – valores de PPi na entrelinha de plantio plotados em relação a cada evento de chuva 

correspondente. 

Na figura 8, o teste foi feito utilizando-se interceptômetros da linha de plantio, ou seja, entre 

as plantas, distanciados cerca de 1 metro do caule da planta. Nesse cenário, o coeficiente de 
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determinação foi de 0,71, o que denota uma diminuição da explicação da variável PPi na linha 

quando comparada com a PPi na entrelinha em função da chuva que as produziu.  

Precipitação Interna (L) x Chuva no Aberto

y = -0.0046x2 + 1.7829x + 20.522
R2 = 0.7072
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Figura 8 – valores de PPi na linha de plantio plotados em relação a cada evento de chuva 

Um dos fatores que podem explicar o fato da precipitação interna na linha ter um desvio 

maior em relação a média quando comparada a PPi na entrelinha pode residir na menor quantidade 

de interceptômetros instalados na linha (6) em relação a entrelinha (10). Essa diferença no número 

de equipamentos se deve em função da tentativa de abranger algumas variações de coleta pelos 

canais preferenciais na entrelinha, que é o local com maior área disponível para o crescimento e 

direcionamento da biomassa produzida, ou seja, os ramos crescem mais para a entrelinha do que 

para a linha.  

Em algumas situações, os interceptômetros coletaram a mesma quantidade de água 

precipitada no aberto ou mesmo valores maiores que a chuva no aberto, como por exemplo, na 

coleta C13, um dos instrumentos da entrelinha coletou 32 % de água a mais do que o precipitado no 

aberto, indicando dessa forma a presença de linhas de escoamento convergentes na planta.  

No período de estudo dos instrumentos foram detectados 11 instrumentos diferentes com 

precipitação interna acima de 95% e mais 11 instrumentos diferentes com interceptação negativa, 

ou seja, coletaram mais água proporcionalmente do que choveu no aberto, quando a média de 

interceptação para o período estudado foi de 34,5 % da precipitação total. 

Ao se relacionar a média da precipitação interna em todo o período com o número de 

coletores calculados para o mesmo período, chegou-se a uma correlação considerada forte e um 

coeficiente de determinação alto (r2 = 0,88) como mostra a figura 9. O modelo consegue explicar 

88% da variância do número de coletores em função da PPi.  
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Coletores em função da PP interna y = 0.0251x2 - 2.0164x + 62.44
R2 = 0.8771
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Figura 9 – Modelo do número de coletores calculados em função da precipitação interna média. 

Os modelos de regressão utilizados são de natureza quadrática em função da precipitação no 

aberto não ter uma correspondência linear na interceptação, ou seja, nos primeiros instantes de 

chuva, não há PPi na floresta e esse tempo para início da PPi está em função de vários fatores já 

mencionados como temperatura, ETP, cor das folhas, vento e principalmente intensidade da chuva, 

que no decorrer do tempo pode iniciar linhas de convergência de escoamento, fazendo com que a 

PPi não seja uniforme sob o dossel da floresta. No caso de comparação de precipitação interna entre 

espécies diferentes o fator índice de área foliar deveria ser levado em consideração.  

CONCLUSÕES 

Através dos resultados até agora obtidos foi possível notar que a heterogeneidade da 

precipitação interna elevou o número de coletores calculados conforme alguns fatores inerentes a 

características da chuva, como por exemplo, o número de eventos pluviométricos atrelados a 

duração desse evento. Nesse estudo não foi possível avaliar a influência da intensidade da chuva na 

precipitação interna por não haver um registrador automático para essa finalidade. 

Além disso, em função da variação microclimática local no momento que antecede o evento 

pluviométrico não se pode fazer uma relação linear da chuva no aberto com a precipitação interna.  

Na campanha de 15 coletas, apenas em duas delas o número de interceptômetros foi suficiente 

para cobrir as variações da precipitação interna em relação a sua média, para um erro de 5mm em 

relação a média e um intervalo de confiança de 90 %. 
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A C13 foi a que apresentou a necessidade de um maior número de pluviômetros, o que 

provavelmente tenha ligação com o grande número de eventos pluviométricos ocorridos, no total de 

nove e pela grande quantidade de chuva precipitada acima do dossel, cerca de 186 mm. 

Pôde-se notar que, na C5, mesmo havendo 7 eventos de chuva, o número de coletores 

necessários ficou em 42, bem abaixo dos 320 necessários na C13. Esse fato provavelmente ocorreu 

em função da baixa quantidade de água precipitada na C5 quando comparada a C13. 

Após a C13, as coletas C6 e C8 apresentaram respectivamente a necessidade de instalação de 

135 e 117 interceptômetros. Uma possível resposta a esse fator pode residir no fato de que as 3 

coletas apresentaram uma grande quantidade de chuva para os seus respectivos períodos, logo, a 

quantidade de água coletada foi bastante grande, chegando em alguns casos a ter mais água por 

unidade de área do que a chuva no aberto, um valor de interceptação negativa. Essa quantidade de 

água a mais no recipiente pode sugerir a formação de linhas preferenciais de escoamento pelos 

ramos das árvores, formada pela convergência de gotas nos ramos e que alguns interceptômetros 

coletaram, aumentando assim o desvio em relação a média e aumentando o número de coletores 

necessários. 

O coeficiente de determinação da chuva no aberto correlacionada com a precipitação interna, 

mostrou-se intermediário (r2 = 0,63). Além de não ser uma relação linear, cada evento de chuva, 

dependendo da época do ano, vem acompanhado de fatores que alteram a interceptação da chuva 

pela copa dos eucaliptos, diminuindo portanto, a correlação entre os fatores. 

Porém, quando fez-se a mesma relação entre interceptômetros instalados na entrelinha de 

plantio obteve-se um r2 = 0,77, indicando uma melhor explicação da precipitação interna quando a 

chuva ocorre nessa porção dos eucaliptos. 

Por outro lado, quando a relação foi feita na linha de plantio, ou entre plantas, o r2 ficou em 

0,71 apresentando 6% a mais de fatores não explicados pelo modelo proposto na figura 8. 

Nas 15 coletas que totalizaram 163 recipientes coletados e analisados, 11 coletores 

apresentaram interceptação negativa, ou seja, houve uma contribuição de chuva maior no coletor do 

que havia chovido no aberto. Como exemplo, cita-se os 32 % a mais de água coletada na C13 em 

comparação com o total precipitado. Houve também mais 11 pluviômetros que obtiveram a 

precipitação interna maior que 95 % da chuva no aberto, provavelmente indicando uma linha de 

escoamento para dentro desses instrumentos. 

Portanto, após o tratamento dos dados e ajuste estatístico do número de coletores para cada 

período de coleta em função de suas particularidades, fez-se uma correlação entre o número de 
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coletores calculados e a média da precipitação interna para as 15 coletas e chegou-se a um r2 = 0,88 

restando apenas 12 % de fatores não explicados pelo modelo para essa relação.  

Considerando-se a correlação obtida entre a média da precipitação interna e o número de 

coletores calculados como necessários para realizar uma boa amostragem de interceptação de chuva 

pela floresta de eucalipto, tem-se como principal resultado deste estudo, a possibilidade de utilizar-

se essa equação para subsidiar o planejamento de instrumentação de florestas de eucalipto em áreas 

com mesmas características climáticas. 
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